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Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я   Н А    Н А У К И Т Е 
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 

 

 Днес, 30.01.2019 г., от 11:00 часа, се проведе заседание на Научния 

съвет на ИИКТ по следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Обсъждане на предложението на Комисията за оценка на годишните 

отчети на редовните докторанти и разпределяне на размера на 

допълнителните стипендии за 2018 г. 

2. Обсъждане на предложението на Комисията за организиране на 

кандидатстването по националната програма „Млади учени и 

постдокторанти“ от ИИКТ. 

3. Обсъждане на предложения по въпроси, свързани с обучението в 

докторантура: индивидуални планове, утвърждаване на теми и др. 

4. Разни: 

 

 ПРИСЪСТВАХА: чл.-кор. Св. Маргенов – председател, доц. д-р Г. 

Агре, проф. д.м.н. Г. Ангелова, доц. д-р Ем. Атанасов, проф. д.н. Д. 

Борисова, акад. К. Боянов, доц. д-р Т. Гюров, доц. д-р Н. Добринкова, проф. 

д.н. Л. Дуковска, проф. д-р А. Караиванова, проф. д-р Д. Карастоянов, доц. 

д-р П. Копринкова, проф. д-р К. Костадинов, доц. д-р Зл. Минчев, доц. д-р 

Вл. Монов, акад. Ив. Попчев, акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов, проф. д.т.н. 

Кр. Стоилова, проф. д-р Т. Тагарев, доц. д-р Ст. Харизанов, доц. д-р В. 

Шаламанов и гл. ас. д-р Н. Стоименов – представител на младите учени. 

 ОТСЪСТВАХА: проф. д-р Кр. Стефанов – командировка в чужбина, 

проф. д-р Ст. Фиданова и проф. д.т.н. Ив. Димов. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

Доц. Г. Агре представи резултатите от оценката на годишните отчети 

на редовните докторанти, извършена от избраната за това Комисия и 

предложението й за разпределяне на размера на допълнителните стипендии 

за 2018 г. Всички материали по оценката са били на разположение на 

членовете на Съвета в електронен вид на страницата на НС. Няма 

постъпили предложения и въпроси. 

Проф. Кр. Стоилова обърна внимание, че в последната група попада 

редовната докторантка Йорданка Бонева, която е втора по брой точки, при 

това получени в резултат на работата й само за 5 месеца, тъй като е 

прекъснала докторантурата си, поради здравословни причини. Поради това 
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обаче, въпреки добрите резултати, тя ще получи допълнителна стипендия 

само за 5 месеца. Предложи стипендиите да се преизчислят така, че 

Йорданка Бонева да получи стипендия като за цяла година, заради добрите 

си резултати. Разликата между първата и последната група не е голяма – 140 

лева на месец (за първата група) и 190 лева на месец (за последната група). 

Би могло да се намали малко сумата на първата група, или пък да се вземе от 

всички по малко. 

Доц. Г. Агре помоли в бъдеще, когато има предложения за изменения 

на предлагани решения, те да се правят писмено, за да може да се реагира 

своевременно и по същество. Обърна внимание, че правилата за изчисление 

на допълнителните стипендии са определени от ОС на БАН и Комисията е 

работила съгласно тези правила. Предложи да се помисли за друг начин 

работата на тази докторантка да бъде допълнително оценена. 

Акад. К. Боянов смята, че може да се използва формата на награда. 

Проф. Г. Ангелова не вижда причина да се изменя решението на 

Комисията. В Правилника на БАН има ясно указание, че парите са свързани 

с броя на месеците, през които докторантът е работил през годината. Затова 

предложи Научният съвет да приеме предложението на Комисията. Смята, 

че предложението за награда е много добро. 

Чл.-кор. Св. Маргенов също подкрепи тези предложения. 

 След направеното обсъждане, с явно гласуване, Научният съвет 

 

Р Е Ш И: 

 

 Утвърждава индивидуалните оценки и размера на допълнителните 

стипендии, определени от Комисията за оценка на годишните отчети на 

редовните докторанти и разпределяне на размера на допълнителните 

стипендии за 2018 г., съгласно приложения протокол. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

 Доц. Ст. Харизанов отбеляза, че в Комисията са подали документи 

двама кандидати за конкурса за постдокторанти и осем кандидати за 

конкурса за млади учени. Комисията е констатирала, че всички документи 

имат административно съответствие с формалните изисквания и предлага 

Научният съвет да подкрепи всичките десет кандидатури по програмата. А 

на базата на резултатите от оценката на проектните предложения, която е 

направила съгласно приетите от НС критерии, е предложила и размера на 

възнагражденията за отделните кандидати. Членовете на Съвета са имали 

възможност да се запознаят с всички материали по оценката на проектните 

предложения от страницата на НС. Няма постъпили въпроси и предложения 

към Комисията. 

 Доц. В. Шаламанов попита, ако бъдат одобрени, тези проекти ще 

бъдат ли част от плана за работа на Института. 
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 Чл.-кор. Св. Маргенов отговори, че когато формата на финансиране 

се уточни, ще стане ясно какъв статут ще имат тези проекти. 

 Проф. К. Костадинов адмирира предложението на Комисията 

постдокторантите да бъдат финансирани с максималните суми. Смята, че 

може да се уточни, че това са брутни суми – брутно месечно възнаграждение 

и брутно месечно допълнително възнаграждение. 

 Чл.-кор. Св. Маргенов отбеляза, че уточнението е коректно, но 

Научният съвет не е нивото, на което това уточнение трябва да се направи. 

 Доц. К. Симов също изрази подкрепата си постдокторантите да се 

финансират с максималната сума. 

 Чл.-кор. Св. Маргенов обърна внимание, че Научният съвет подкрепя 

проектните предложения и съответните суми за финансирането им, но 

оценката ще се направи в БАН и не е ясно кои ще бъдат одобрени и с какви 

средства. 

 След направеното обсъждане, с явно гласуване, Научният съвет 

единодушно 

Р Е Ш И: 

 Подкрепя проектните предложения за участие в националната 

програма „Млади учени и постдокторанти“ на: 

 

Име и фамилия Конкурс Научен ръководител Възнаграждение 
лв. 

ас. д-р Александър Попов за постдокторанти доц. Кирил Симов 3000 

ас. д-р Венелин Тодоров за постдокторанти проф. Иван Димов 3000 

Име и фамилия Конкурс Научен ръководител 
Допълнително 

възнаграждение 
лв. 

д-р Венета Йосифова за млади учени проф. Димитър Карастоянов 300 

ас. д-р Денис Чикуртев за млади учени проф. Димитър Карастоянов 500 

гл. ас. д-р Елена Лилкова за млади учени доц. Невена Илиева 500 

магистър Зара Кънчева за млади учени доц. Кирил Симов 300 

магистър Ивайло Радев за млади учени доц. Кирил Симов 300 

д-р  Кристина Павлова за млади учени проф. Красимира Стоилова 300 

гл. ас. д-р Николай 
Стоименов 

за млади учени 
проф. Димитър Карастоянов 

500 

гл. ас. д-р Станислав Гьошев за млади учени проф. Димитър Карастоянов 500 
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 По т. 3 от дневния ред: 

 3.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на проф. Димитър 

Карастоянов за отчисляване с право на защита на редовния докторант 

Никола Съботинков. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Редовният докторант Никола Николаев Съботинков да бъде отчислен с 

право на защита, считано от 01.02.2019 г. 

 

 3.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на доц. Нина 

Добринкова за утвърждаване на теми на дисертациите на редовния 

докторант Стефан Стефанов и задочния докторант Тодор Велев. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Утвърждава следната тема на дисертацията на редовния докторант 

Стефан Стефанов: „Разработка на иновативни методи за подпомагане 

вземане на решения при природни бедствия“. 

 2. Утвърждава следната тема на дисертацията на задочния докторант 

Тодор Велев: „Подход за моделиране и автоматизация на стандартизирани 

системи за управление на сигурността на информацията“. 

 

 3.3. Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложените индивидуални 

планове на докторанти. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема индивидуалните планове за работа на: 

 1. редовния докторант Георги Борисов Костадинов; 

 2. редовния докторант Пламен Димитров Петров; 

 3. редовния докторант Красимир Георгиев Марков и утвърждава тема 

на дисертацията му: „Интелигентни методи за изследване и реализация на 

хардуерни решения“; 

4. редовния докторант Росен Симеонов Петров; 

5. редовната докторантка Милена Бисерова Харалампиева; 

 6. редовната докторантка Гергана Димитрова Василева; 

 7. редовната докторантка Силвия Методиева Матерн и утвърждава 

тема на дисертацията й: „Управление на IT компетентности в процеса на 

цифрова трансформация: дигитална система за интерактивно 
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сътрудуничество (СИС) за подбор, обучение и развитие на IT специалисти 

за международни организации“; 

 8. редовната докторантка Ива Татянова Маринова; 

9. редовния докторант Ивайло Живков Благоев. 

 

 Проф. К. Костадинов предложи в бъдеще да се обърне внимание на 

спазването на принципите на ЕС за иновативно обучение на докторантите. 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

Чл.-кор. Св. Маргенов предложи ИИКТ да направи заявка за 7 

редовни докторантури за учебната 2019/2020 г. – по една за всяка от 

докторските програми, по които Институтът обучава докторанти. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

ИИКТ да направи заявка за конкурса за редовни и задочни докторантури за 

учебната 2019/2020 г., съгласно приложението. 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

  /Д. Георгиева/    /Чл.-кор. Св. Маргенов/ 


