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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 

№ 5 

 

 

 Днес, 24.04.2019 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. Избор на ръководители на секции. 

2. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурси за академични 

длъжности. 

3. Утвърждаване на научни журита по процедури за образователната и 

научна степен „доктор“. 

4. Приемане на конспект за приемен изпит за докторанти в 

допълнителния конкурс за 2018/2019 г. 

5. Избор на комисия за организиране и провеждане на предстоящата 

атестация на учените в ИИКТ. 

6. Разни: 

 6.1. Обсъждане на предложение за издигане на кандидатура за 

наградата за млад учен „Проф. Марин Дринов“ на БАН в направление 

„Информационни и комуникационни науки и технологии“. 

 6.2. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор, 

съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН. 

 6.3. Приемане на отчет на проект към Фонд „Научни изследвания“. 

 6.4. Предложение за награждаване на проф. Захари Златев. 

 

 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, проф. д.т.н. Ив. Димов, 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, 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 Ст. Фиданова, 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 Т. Тагарев – в отпуск по болест, проф. д-р 

К. Костадинов, доц. д-р Зл. Минчев и проф. д-р Кр. Стефанов. 

 КВОРУМ ИМА. 
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 По т. 1 от дневния ред: 

 Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложенията на секциите за 

избор на техни ръководители, като уточни, че предложенията са 7, защото 

мандатът на ръководителите само на 7 от секциите изтича в момента. 

Отбеляза, че Научният съвет досега се е съобразявал с мнението на състава 

на секциите относно техните ръководители. Напомни, че съгласно Устава на 

БАН, ръководителите на секции се избират с тайно гласуване и мнозинство 

повече от половината от списъчния състав на Научния съвет, т.е. с най-малко 

13 гласа. 

 Предложи да бъде избрана комисия за провеждане на избора с 

председател проф. д-р Стефка Фиданова и членове - доц. д-р Нина 

Добринкова и доц. д-р Станислав Харизанов. 

 Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 

 Поради липса на въпроси и изказвания, се премина към гласуване на 

предложенията. Комисията уточни, че гласуването ще се проведе с една 

обща бюлетина за 7-те секции, като се зачертава нежеланото. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: 

 При списъчен състав на НС от 25 души и необходим кворум – 13, 

присъстващите 21 члена на НС гласуваха: 

 
За проф. д.т.н. ИВАН ДИМОВ   20 „ДА” 

 

За чл.-кор. СВЕТОЗАР МАРГЕНОВ  20 „ДА” 

 

За доц. д-р КИРИЛ АЛЕКСИЕВ   20 „ДА” 

 

За доц. д-р ЕМАНУИЛ АТАНАСОВ  20 „ДА” 

 

За доц. д-р ВЛАДИМИР МОНОВ   20 „ДА” 

 

За проф. д.н. ЛЮБКА ДУКОВСКА  21 „ДА” 

 

За доц. д-р РУМЕН АНДРЕЕВ   21 „ДА” 

 

 Въз основа на резултатите от тайното гласуване, Научният съвет на 

ИИКТ 

 

И З Б Р А: 

 

проф. д.т.н. ИВАН ДИМОВ за ръководител на секция “Паралелни 

алгоритми” 

 

чл.-кор. СВЕТОЗАР МАРГЕНОВ за ръководител на секция “Научни 

пресмятания” 
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доц. д-р КИРИЛ АЛЕКСИЕВ за ръководител на секция “Математически 

методи за обработка на сензорна информация” 

 

доц. д-р ЕМАНУИЛ АТАНАСОВ за ръководител на секция “Грид 

технологии и приложения” 

 

доц. д-р ВЛАДИМИР МОНОВ за ръководител на секция “Моделиране и 

оптимизация” 

 

проф. д.н. ЛЮБКА ДУКОВСКА за ръководител на секция “Интелигентни 

системи” 

 

доц. д-р РУМЕН АНДРЕЕВ за ръководител на секция “Комуникационни 

системи и услуги” 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

 Проф. Г. Ангелова представи предложението си за обявяване на 

конкурси за академични длъжности: 5 за „професор”, 2 за „доцент“ и 4 за 

„главен асистент“. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 ИИКТ да обяви конкурси за академичните длъжности: 

1. „професор“ по професионално направление 4.5. „Математика“, 

специалност Математическо моделиране и приложение на 

математиката (приложения в изчислителната физика и биология) – 

1 място за секция „Научни пресмятания“; 

2. „професор“ по професионално направление 4.5. „Математика“, 

специалност Математическо моделиране и приложение на 

математиката (Монте Карло и квази-Монте Карло алгоритми и 

приложения) – 1 място за секция „Грид технологии и приложения“; 

3. „професор“ по професионално направление 4.5. „Математика“, 

специалност Изчислителна математика (високопроизводителни 

изчисления) – 1 място за секция „Грид технологии и приложения“; 

4. „професор“ по професионално направление 4.6. “Информатика и 

компютърни науки“, специалност Информатика – 1 място за 

секция „Моделиране и оптимизация“; 

5. „професор“ по професионално направление 4.6. “Информатика и 

компютърни науки“, специалност Информатика (Изкуствен 

интелект) – 1 място за секция „Лингвистично моделиране и 

обработка на знания“; 



4 

 

6. „доцент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и 

компютърни науки“, специалност Информатика – 1 място за 

секция „Йерархични системи“; 

7. „доцент“ по професионално направление 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“, специалност Роботи и манипулатори – 

1 място за секция „Вградени интелигентни технологии“; 

8. „главен асистент“ по професионално направление 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“, специалност 

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в 

различни области на науката – 1 място за секция „Вградени 

интелигентни технологии“ и 1 място за секция „Йерархични 

системи“; 

9. „главен асистент“ по професионално направление 4.6. 

„Информатика и компютърни науки“, специалност Информатика – 

1 място за секция „Математически методи за обработка на 

сензорна информация“ и 1 място за секция „Моделиране и 

оптимизация“. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

3.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от доц. Кирил Симов 

за проведена предварителна защита на дисертацията на Виктор Ернестов 

Сендеров „The open biodiversity knowledge management system in scholary 

publishing“ (Отворена система за управление на знанието за биологично 

разнообразие) за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 

по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

докторска програма „Информатика”. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ: 

 1. Утвърждава научно жури по процедурата в състав: 

  проф. д.б.н. Георги Георгиев Марков – ИБЕИ – БАН 

 проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова – СУ „Св. Кл. 

Охридски“ 

  проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. 

Охридски“ 

  доц. д-р Светла Николова Бойчева – ИИКТ – БАН 

  доц. д-р Геннадий Павлович Агре – ИИКТ – БАН 

с резервни членове: 

  проф. д-р Иван Колев Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ 

  доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова – ИИКТ – БАН 

 2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 16.08.2019 г., или най-малко две седмици след обявяване на 



5 

 

рецензиите и становищата, ако всички те бъдат предадени преди изтичане на 

тримесечния срок, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗРАСРБ и чл. 7, ал. 1 от 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в БАН. 

 3. Предлага на директора на ИИКТ да определи състава на научното 

жури и датата на защитата. 

 

3.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от проф. Димитър 

Карастоянов за проведена предварителна защита на дисертацията на 

Богомил Димитров Попов „Високотемпературна обработка на материали и 

сплави, съдържащи нано елементи“ за присъждане на образователната и 

научна степен “доктор” по професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, докторска програма „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление”. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗРАСРБ: 

 1. Утвърждава научно жури по процедурата в състав: 

  проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ – София 

 проф. д-р Димчо Стоилков Чакърски – ТУ – София 

  проф. д-р Иво Кръстев Малаков – ТУ – София 

  проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН 

  доц. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН 

с резервни членове: 

  проф. д-р Мара Крумова Кандева – ТУ – София 

  доц. д-р Тони Венциславов Бояджиев – ИИКТ – БАН 

 2. Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията 

да се проведе на 19.08.2019 г., или най-малко две седмици след обявяване на 

рецензиите и становищата, ако всички те бъдат предадени преди изтичане на 

тримесечния срок, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗРАСРБ и чл. 7, ал. 1 от 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в БАН. 

 3. Предлага на директора на ИИКТ да определи състава на научното 

жури и датата на защитата. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

 Чл.-кор. Св. Маргенов даде думата за въпроси и изказвания по 

предложения конспект за приемен изпит за докторанти в допълнителния 

конкурс за 2018/2019 г. 

Поради липса на въпроси и изказвания беше проведено явно 

гласуване, при което Научният съвет единодушно 
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Р Е Ш И: 

 

 Приема конспект за приемен изпит за докторанти по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма 

„Информатика“ за допълнителния конкурс за 2018/2019 г., съгласно 

приложението. 

 

По т. 5 от дневния ред: 

 Проф. Г. Ангелова предложи Научният съвет на избере комисия за 

организиране и провеждане на предстоящата атестация на учените в ИИКТ 

в състав: проф. Анета Караиванова – научен секретар, доц. Геннадий Агре – 

зам.-директор, и доц. Вера Ангелова. 

 Доц. Вл. Монов отбеляза, че предложеният състав на комисията не е 

бил предварително обявен и ако в момента някой иска да предложи други 

учени да влязат в състава й, без да е говорил предварително с тях, няма да е 

коректно нито към тях, нито към Научния съвет. Затова предложи изборът на 

комисията да бъде отложен за следващо заседание на НС. 

 С явно гласуване, Научният съвет прие предложението изборът на 

комисия за организиране и провеждане на предстоящата атестация на 

учените в ИИКТ да бъде отложено. 

 

По т. 6 от дневния ред: 

6.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложението на секция 

„Паралелни алгоритми“ Научният съвет да издигне кандидатурата на д-р 

Венелин Тодоров за наградата за млад учен „Проф. Марин Дринов“ на БАН. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Издига кандидатурата на д-р Венелин Любомиров Тодоров за 

наградата за млад учен „Проф. Марин Дринов“ на БАН в направление 

„Информационни и комуникационни науки и технологии“. 

 

 6.2. Проф. Г. Ангелова представи предложението си за продължаване 

на трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Красимира Стоилова. 

В отсъствието на проф. Стоилова, с явно гласуване, Научният съвет 

единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Красимира Петрова 

Стоилова да бъде продължено с една година, съгласно параграф 4, ал. 2 от 

преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 

01.06.2019 г. 
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6.3. Чл.-кор. Св. Маргенов представи отчета на проект „Анализ на 

данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища” към Фонд 

„Научни изследвания“ (млади учени) с ръководител д-р Елена Паунова-

Хубенова. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема извършената работа по проект „Анализ на данни за 

интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища” към Фонд „Научни 

изследвания“ (млади учени) с ръководител д-р Елена Паунова-Хубенова. 

 

 6.4. Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложението си за 

награждаване на проф. д-р Захари Златев за яркия му принос за развитието 

на научните изследвания в България в областта на съвременните 

високоефективни числени методи, паралелните алгоритми и на 

екологичното моделиране и във връзка с неговата осемдесетгодишнина. 

 Доц. Г. Агре попита с каква награда се предлага да бъде удостоен 

проф. Златев. 

 Проф. Ив. Димов смята, че е достатъчно Научният съвет да предложи 

на Председателя и на Управителния съвет на БАН проф. Златев да бъде 

награден във връзка с годишнината му, като остави решението дали да бъде 

награден и с каква награда на тяхната преценка. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Представя на вниманието на Председателя и на Управителния съвет на 

БАН предложението си проф. Захари Златев да бъде награден за яркия му 

принос за развитието на научните изследвания в България в областта на 

съвременните високоефективни числени методи, паралелните алгоритми и 

екологичното моделиране и във връзка с неговата осемдесетгодишнина. 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


