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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 

№ 6 

 

 

 Днес, 29.05.2019 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 предложение за обявяване на конкурси за академични 

длъжности. 

2. Избор на комисия за организиране и провеждане на предстоящата 

атестация на учените в ИИКТ. 

3. Обсъждане на предложение за промяна на името на секция. 

4. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор, 

съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН. 

5. Разни: 

 5.1. Приемане на бюджета на ИИКТ. 

 5.2. Утвърждаване на тема на дисертация на докторант. 

 5.3. Информация за приетите от ОС на БАН изменения в Правилника 

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

академични длъжности в БАН. 

 

 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 Н. Добринкова, проф. д-р А. 

Караиванова, 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, 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.т.н. Ив. Димов и проф. д.н. Л. Дуковска – 

командировка в чужбина, доц. д-р Т. Гюров, проф. д-р Д. Карастоянов и 

проф. д-р Кр. Стефанов. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

 Проф. Г. Ангелова представи предложението си за обявяване на 3 

конкурса за академичната длъжност „професор”. 
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 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 ИИКТ да обяви конкурси за академичната длъжност „професор“ по: 

1. професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 

Математическо моделиране и приложение на математиката (в 

екологията) – 1 място за секция „Научни пресмятания“; 

2. 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 „Лингвистично моделиране и обработка на 

знания“. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

 Доц. Г. Агре предложи Научният съвет да избере комисия за 

организиране и провеждане на предстоящата атестация на учените в ИИКТ 

в състав: председател – доц. Геннадий Агре (зам.-директор) и членове – 

проф. Анета Караиванова (научен секретар) и доц. Вера Ангелова. 

 Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

 Доц. Ем. Атанасов представи предложението на секция „Грид 

технологии и приложения“ името на секцията да се промени на 

„Високопроизводителни системи, мрежи и алгоритми“. 

 Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

 Проф. Г. Ангелова представи предложението си за продължаване на 

трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Иван Димов. 

С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Трудовото правоотношение с проф. д.т.н. Иван Томов Димов да бъде 

продължено с една година, съгласно параграф 4, ал. 2 от преходните и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 27.08.2019 г. 

 

По т. 5 от дневния ред: 

 5.1. Проф. Г. Ангелова запозна присъстващите с приетия от ОС на 

БАН бюджет на Института за 2019 г. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 
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Р Е Ш И: 

 

 На основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от Устава на БАН приема бюджета на 

ИИКТ за 2019 г., съгласно приложението. 

 

5.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на доц. Владимир 

Монов за утвърждаване на тема на дисертацията на редовната докторантка 

Гергана Димитрова Василева. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема следната тема на дисертацията на редовната докторантка 

Гергана Димитрова Василева: „Анализ и управление на данни за 

предоставяне на персонализирани услуги в електронното обучение”. 

 

 5.3. Доц. Вл. Монов информира присъстващите, че на заседанието си 

на 20.05.2019 г. ОС на БАН е направило промяна в Правилника за условията 

и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в БАН, с която за професионалните направления 4.5. и 4.6. 

коефициентът при определяне на точките по показатели В4 и Г7 е намален 

от 3 на 2, а по показател Д11 – от 4 на 3. Тъй като в Правилника за 

специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в ИИКТ точките по тези професионални 

направления са допълнително увеличени, с това изменение увеличението на 

изискванията на Института спрямо минималните национални изисквания 

става значително. Това, както е отбелязал и акад. Ревалски, не поставя в 

равностойно положение учените от БАН спрямо конкурентните 

университети и ще доведе до изоставане в израстването на учените в БАН. 

 Във връзка с това смята, че завишените изисквания на Института за 

тези две професионални направления биха могли да отпаднат, с което ще 

станат валидни минималните изискванията, приети от ОС на БАН, които са 

с ок. 60 % над минималните национални изисквания. Ще представи това 

предложение за промяна по съответния ред. 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


