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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 

№ 7 

 

 Днес, 10.07.2019 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. Утвърждаване на научни журита по процедури за образователната и 

научна степен „доктор“ и по конкурси за академични длъжности. 

3. Обсъждане на проекти за договори за обучение в докторантура 

срещу заплащане. 

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

докторантура: зачисляване, отчисляване и др. 

5. Обсъждане на Стратегия за развитие на ИИКТ до 2030 г. 

 6. Обсъждане на предложение за доразвитие на поредицата 

„Автореферати на дисертации на ИИКТ – БАН“. 

 7. Обсъждане на предложение за продължаване на трудов договор, 

съгласно § 4 от ПЗР на Устава на БАН. 

 8. 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, 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 В. Шаламанов и гл. ас. д-р Н. Стоименов – 

представител на младите учени. 

 ОТСЪСТВАХА: проф. д.т.н. Ив. Димов – командировка в чужбина, 

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

д-р Ст. Харизанов. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

 Проф. Г. Ангелова представи предложенията за обявяване на 

конкурси за академични длъжности. 

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

 

 ИИКТ да обяви конкурси за:  

1. академичната длъжност „професор“ по професионално 

направление 4.5. Математика, специалност „Математическо 

моделиране и приложение на математиката“ – 1 място за секция 

„Паралелни алгоритми“; 

2. академичната длъжност „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 

„Информационни процеси и системи за вземане на решения“, по 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка 

на информация и управление“ – 1 място за секция „Вградени 

интелигентни технологии“ и по професионално направлени 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, специалност 

„Комуникационни мрежи и системи“ – 1 място за секция 

„Математически методи за обработка на сензорна информация“. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

Чл.-кор. Св. Маргенов предложи, тъй като всички състави на научни 

журита, които са внесени за утвърждаване от Научния съвет, са били на 

разположение на членовете на Съвета на страницата на Института преди 

заседанието и няма отправени забележки и въпроси по тях, те да бъдат 

гласувани заедно, а ако в момента бъде открита дискусия за състава на някое 

от журитата, неговото гласуване да бъде отделно. 

Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 Поради липса на въпроси и изказвания, с явно гласуване, Научният 

съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Утвърждава предложения от секция „Научни пресмятания“ състав 

на научното жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност 

„професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност 

„Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в 

изчислителната физика и биология)”, обявен за нуждите на секция „Научни 

пресмятания“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.: 

чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

проф. д.м.н. Недю Попиванов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ – БАН (4.) 

доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ – БАН (4.5.) 

акад. Иван Иванов – ИМБ – БАН (4.3.) 
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проф. д-р Нели Димитрова – ИМИ – БАН (4.5.) 

проф. д-р Михаил Тодоров – ТУ – София (4.5.) 

и резервни членове: 

доц. д-р Станислав Харизанов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

проф. д-р Емил Маноах – ИМ – БАН (4.5.) 

 

II. Утвърждава предложения от секция „Високопроизводителни 

системи, мрежи и алгоритми“ състав на научното жури за провеждане на 

конкурса за академичната длъжност „професор” по професионално 

направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и 

приложение на математиката (Монте Карло и квази-Монте Карло алгоритми 

и приложения)”, обявен за нуждите на секция „Грид технологии и 

приложения“ (сега „Високопроизводителни системи, мрежи и алгоритми“) в 

ДВ бр. 41/21.05.2019 г: 

проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

проф. д-р Анета Караиванова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

доц. д-р София Ивановска – ИИКТ – БАН (4.6.) 

проф. д.м.н. Марусия Божкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.5.) 

проф. д.м.н. Стефан Стефанов – ИМех – БАН (4.5.) 

проф. д-р Николай Манев – ИМИ – БАН (4.5.) 

и резервни членове: 

доц. д-р Емануил Атанасов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

проф. д.м.н. Евгения Стоименова – ИМИ – БАН (4.5.) 

 

III. Утвърждава предложения от секция „Високопроизводителни 

системи, мрежи и алгоритми“ състав на научното жури за провеждане на 

конкурса за академичната длъжност „професор” по професионално 

направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика 

(Високопроизводителни изчисления)”, обявен за нуждите на секция „Грид 

технологии и приложения“ (сега „Високопроизводителни системи, мрежи и 

алгоритми“) в ДВ бр. 41/21.05.2019 г: 

проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

проф. д-р Анета Караиванова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ – БАН (4.) 

проф. д.м.н. Марусия Божкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.5.) 

проф. д-р Николай Манев – ИМИ – БАН (4.5.) 

проф. д-р Антон Илиев – ПУ „Св. П. Хилендарски (4.5.) 

и резервни членове: 

доц. д-р Тодор Гюров – ИИКТ – БАН (4.5.) 

проф. д.м.н. Стефан Стефанов – ИМех – БАН (4.5.) 

 



4 

 

IV. Утвърждава предложения от секция „Научни пресмятания“ състав 

на научното жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност 

„професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност 

„Математическо моделиране и приложение на математиката (в екологията)”, 

обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания“ в ДВ бр. 49/21.06.2019 

г.: 

чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ – БАН (4.5.) 

доц. д-р Станислав Харизанов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

чл.-кор. Костадин Ганев – БАН () 

проф. д-р Светослав Марков – ИМИ – БАН () 

проф. д-р Емил Маноах – ИМ – БАН (4.5.) 

и резервни членове: 

проф. д.м.н. Недю Попиванов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

доц. д-р Георги Гаджев – НИГГГ – БАН (4.4.) 

 

V. Утвърждава предложения от секция „Лингвистично моделиране и 

обработка на знания“ състав на научното жури за провеждане на конкурса за 

академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика (Изкуствен 

интелект)”, обявен за нуждите на секция „Лингвистично моделиране и 

обработка на знания“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.: 

проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

проф. д.н. Даниела Борисова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

акад. Иван Попчев – БАН (4.6.) 

проф. д-р Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.6.) 

проф. д-р Красен Стефанов – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.6.) 

и резервни членове: 

проф. д-р Кольо Онков – Аграрен университет – Пловдив (4.6.) 

доц. д-р Кирил Симов – ИИКТ – БАН (4.6.) 

 

VI. Утвърждава предложения от секция „Моделиране и оптимизация“ 

състав на научното жури за провеждане на конкурса за академичната 

длъжност „професор” по професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, специалност „Информатика”, обявен за нуждите на 

секция „Моделиране и оптимизация“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.: 

акад. Иван Попчев – БАН (4.6.) 

чл.-кор. Петко Петков – ТУ – София (5.2.) 

проф. д.н. Чавдар Дамянов – УХТ – Пловдив (5.2.) 

проф. д.н. Иван Гарванов – УниБИТ (4.6.) 

проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (4.6.) 
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проф. д.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

доц. д-р Татяна Атанасова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

и резервни членове: 

проф. д.н. Велислава Любенова – ИР – БАН (5.2.) 

проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН (5.3.) 

 

VII. Утвърждава предложения от секция „Йерархични системи“ състав 

на научното жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност 

„доцент” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, специалност „Информатика”, обявен за нуждите на секция 

„Йерархични системи“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.: 

чл.-кор. Петко Петков – ТУ – София (5.2.) 

проф. д.н. Иван Гарванов – УниБИТ (4.6.) 

проф. д.н. Велислава Любенова – ИР – БАН (5.2.) 

проф. д.н. Даниела Борисова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (4.6.) 

доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН (4.6.) 

доц. д-р Васил Гуляшки – ИИКТ – БАН (4.6.) 

и резервни членове: 

доц. д-р Олга Георгиева – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.6.) 

проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

 

VIII. Утвърждава предложения от секция „Математически методи за 

обработка на сензорна информация“ състав на научното жури за провеждане 

на конкурса за академичната длъжност „главен асистент” по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 

„Информатика”, обявен за нуждите на секция „Математически методи за 

обработка на сензорна информация“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.: 

проф. д-р Радослав Павлов – ИМИ – БАН (4.6.) 

доц. д-р Иван Иванов – ВУТП (5.3.) 

доц. д-р Димо Димов – ИИКТ – БАН (4.5.) 

доц. д-р Албена Чамова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

доц. д-р Нина Добринкова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

и резервни членове: 

доц. д-р Ирина Топалова – ВУТП (5.3.) 

доц. д-р Васил Гуляшки – ИИКТ – БАН (4.6.) 

 

IX. Утвърждава предложения от секция „Моделиране и оптимизация“ 

състав на научното жури за провеждане на конкурса за академичната 

длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика”, обявен за 

нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.: 

проф. д-р Красен Стефанов – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.6.) 

доц. д-р Борис Шишков – УниБИТ (4.6.) 
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доц. д-р Татяна Атанасова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

доц. д-р Кирил Симов – ИИКТ – БАН (4.6.) 

доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

и резервни членове: 

доц. д-р Олга Георгиева – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.6.) 

доц. д-р Стоян Михов – ИИКТ – БАН (4.6.) 

 

X. Утвърждава предложения от секция „Математически методи за 

обработка на сензорна информация“ състав на научното жури за провеждане 

на конкурса за академичната длъжност „професор” по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 

„Информатика”, обявен за нуждите на секция „Математически методи за 

обработка на сензорна информация“ в ДВ бр. 49/21.06.2019 г.: 

чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН (5.3.) 

проф. д-р Мария Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.6.) 

проф. д-р Михаил Петров – ТУ – София, филиал Пловдив (5.2.) 

проф. д-р Александра Грънчарова – ХТМУ – София (5.2.) 

проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ – БАН (5.2.) 

проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

доц. д-р Геннадий Агре – ИИКТ – БАН (4.6.) 

и резервни членове: 

проф. д-р Андон Топалов – ТУ – София, филиал Пловдив (5.2.) 

доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

 

XI. Утвърждава предложения от секция „Лингвистично моделиране и 

обработка на знания“ състав на научното жури за провеждане на конкурса за 

академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика”, обявен за 

нуждите на секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“ в ДВ 

бр. 49/21.06.2019 г.: 

проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН (4.6.) 

доц. д-р Светла Бойчева – ИИКТ – БАН (4.6.) 

проф. д-р Петя Осенова – ИИКТ – БАН (2.1.) 

доц. д-р Петя Копринкова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

проф. д-р Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.6.) 

проф. д-р Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.6.) 

проф. д-р Кольо Онков – Аграрен университет – Пловдив (4.6.) 

и резервни членове: 

проф. д-р Евгени Кръстев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (4.6.) 

доц. д-р Стоян Михов – ИИКТ – БАН (4.6.) 

 

XII. Утвърждава предложения от секция „Вградени интелигентни 

технологии“ състав на научното жури за провеждане на конкурса за 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 5.2. 



7 

 

„Електротехника, електроника и автоматика”, специалност „Роботи и 

манипулатори”, обявен за нуждите на секция „Вградени интелигентни 

технологии“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.: 

проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София (5.1.) 

проф. д-р Димчо Чакърски – ТУ – София (5.1.) 

проф. д-р Иво Малаков – ТУ – София (5.1.) 

проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех – БАН (5.2.) 

проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН (5.3.) 

доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН (4.6.) 

проф. д-р Тони Бояджиев – ИИКТ – БАН (5.2.) 

и резервни членове: 

проф. д-р Мара Кандева – ТУ – София (5.1.) 

проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ – БАН (5.2.) 

 

XIII. Утвърждава предложения от секция „Вградени интелигентни 

технологии“ състав на научното жури за провеждане на конкурса за 

академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 

5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, специалност 

„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни 

области на науката”, обявен за нуждите на секция „Вградени интелигентни 

технологии“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.: 

проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

проф. д-р Румен Трифонов – ТУ – София (5.3.) 

проф. д.т.н. Тихомир Таков – ТУ – София (5.2.) 

проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех – БАН (5.2.) 

проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН (5.3.) 

и резервни членове: 

проф. д-р Любомир Димитров – ТУ – София (5.1.) 

доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

 

XIV. Утвърждава предложения от секция „Йерархични системи“ 

състав на научното жури за провеждане на конкурса за академичната 

длъжност „главен асистент” по професионално направление 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика”, специалност „Приложение на 

принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, 

обявен за нуждите на секция „Йерархични системи“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 

г.: 

проф. д-р Коста Бошнаков – ХТМУ – София (5.2.) 

проф. д-р Александра Грънчарова – ХТМУ – София (5.2.) 

проф. д-р Милена Лазарова-Мицева – ТУ – София (5.3.) 

проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

доц. д-р Петя Копринкова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

и резервни членове: 

проф. д-р Гриша Спасов – ТУ – София (5.3.) 
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доц. д-р Татяна Атанасова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

 

XV. Утвърждава предложения от секция „Вградени интелигентни 

технологии“ състав на научното жури за провеждане на процедурата 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“ на Никола Николаев Съботинков за дисертацията „Изследване 

и управление на защитни системи в подземния транспорт”: 

проф. д-р Любомир Димитров – ТУ – София (5.1.) 

проф. д-р Румен Трифонов – ТУ – София (5.3.) 

проф. д.т.н. Тихомир Таков – ТУ – София (5.2.) 

проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (4.6.) 

доц. д-р Тони Бояджиев – ИИКТ – БАН (5.2.) 

с резервни членове: 

проф. д-р Мара Кандева – ТУ – София (5.1.) 

доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

 Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията да 

се проведе на 31.10.2019 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. 

 

XVI. Утвърждава предложения от секция „Информационни процеси и 

системи за вземане на решения“ състав на научното жури за провеждане на 

процедурата за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по 

професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и 

автоматика”, докторска програма “Приложение на принципите и методите 

на кибернетиката в различни области на науката (техническа)“ на Дилян 

Чавдаров Корсемов за дисертацията „Модели и алгоритми за подпомагане 

на групово вземане на решения”: 

проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ – БАН (5.2.) 

доц. д-р Васил Гуляшки – ИИКТ – БАН (4.6.) 

проф. д-р Таня Пенчева-Христозова – ИБФБМИ – БАН (4.6.) 

проф. д.н. Иван Гарванов – УниБИТ (4.6.) 

доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ – БАН (5.2.) 

с резервни членове: 

проф. д-р Мая Игнатова – ИР – БАН (5.2.) 

доц. д-р Татяна Атанасова – ИИКТ – БАН (5.2.) 

 Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията да 

се проведе на 30.10.2019 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 
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Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в БАН. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Чл.-кор. Св. Маргенов предложи, тъй като проектите за договори за 

обучение в докторантура срещу заплащане, които са внесени за 

утвърждаване от Научния съвет, са били на разположение на членовете на 

Съвета на страницата на Института преди заседанието и няма отправени 

забележки и въпроси по тях, те да бъдат гласувани заедно. 

 Поради липса на въпроси и изказвания, с явно гласуване, Научният 

съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Утвърждава предложените договори за обучение в докторантура 

срещу заплащане, съгласно приложенията. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

 4.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от проф. Любка 

Дуковска, председател на комисията за провеждане на допълнителния 

конкурс за докторанти за 2018/2019 г. по докторска програма 

“Информатика”. Информира присъстващите, че поисканите по предложение 

на комисията 2 допълнителни бройки за редовна докторантура са отпуснати 

от Центъра за обучение на БАН. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъдат зачислени в редовна докторантура по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма 

„Информатика”: 

1. Невена Севдалинова Моралийска в секция “Интелигентни 

системи” с научен ръководител акад. Иван Попчев за срок от три години, 

считано от 01.09.2019 г. 

 2. Виктор Кънчев Данев в секция „Информационни процеси и 

системи за вземане на решения“ с научен ръководител доц. д-р Леонид 

Кирилов за срок от три години, считано от 01.10.2019 г. 

 3. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова в секция “Интелигентни 

системи” с научен ръководител акад. Иван Попчев за срок от три години, 

считано от 01.09.2019 г. 

 4. Христо Константинов Блидов в секция “Интелигентни системи” с 

научен ръководител проф. д.н. Любка Дуковска за срок от три години, 

считано от 01.09.2019 г. 
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 5. Славияна Стоилова Данаилова-Велева в секция “Интелигентни 

системи” с научен ръководител проф. д.н. Любка Дуковска за срок от три 

години, считано от 01.09.2019 г. 

 

 4.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от проф. Галя 

Ангелова, председател на комисия за провеждане на приемен изпит по 

специалността за задочна докторантура срещу заплащане по докторска 

програма “Информатика”. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Да бъде зачислена Мария Иванова Димитрова в задочна докторантура 

срещу заплащане по професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, докторска програма „Информатика“ за срок от 4 години, 

считано от 01.08.2019 г. в секция „Лингвистично моделиране и обработка на 

знания“ с научен ръководител от ИИКТ доц. д-р Кирил Симов и научен 

ръководител от финансиращата организация „Издателство Пенсофт“ ЕООД 

проф. д-р Любомир Пенев. 

 

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

Карастоянов за отчисляване на задочната докторантка Милена Груева. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Задочната докторантка Милена Филипова Груева да бъде отчислена с 

право на защита, считано от 02.07.2019 г. 

 

 4.4. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от доц. Тодор Гюров за 

промяна на темата на дисертацията и отчисляване на задочния докторант 

Добромир Георгиев. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема следната тема на дисертацията на задочния докторант 

Добромир Маринов Георгиев: „Оптимизиране на еволюционни алгоритми и 

алгоритми за йерархично обучение в хетерогенна изчислителна среда”; 

2. Задочният докторант Добромир Маринов Георгиев да бъде отчислен 

с право на защита, считано от 01.09.2019 г. 
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 4.5. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от доц. Леонид 

Кирилов за промяна на темата на дисертацията на отчисления с право на 

защита редовен докторант Делян Керемедчиев. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема следната тема на дисертацията на отчисления с право на 

защита редовен докторант Делян Стоянчов Керемедчиев: „Оптимизация на 

генерирането на тестове и оценяване за целите на електронното обучение”. 

 

 4.6. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от доц. Татяна 

Атанасова за промяна на темата на дисертацията на редовния докторант 

Иван Благоев. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема следната тема на дисертацията на редовния докторант Иван 

Иванов Благоев: „Методи и средства за анализ на данни в информационни 

системи с използване на времеви редове”. 

 

По т. 5 от дневния ред: 

Проф. Г. Ангелова обърна внимание само на няколко момента от 

Стратегията за развитие на ИИКТ до 2030 г., тъй като тя е била на 

разположение на членовете на Съвета преди заседанието и няма отправени 

забележки и въпроси по нея. В Стратегията е начертана специфичната за 

ИИКТ визия как, надграждайки дейностите от Стратегията за развитие на 

БАН, Институтът да посрещне предизвикателствата на днешния и утрешния 

ден. В нея е представен тригодишен План за действие, като в две 

приложения са посочени връзките между показателите и специфичните цели 

на Плана за действие и срока и отговорниците за изпълнението на Плана за 

действие. Контролът ще се осъществява от Научния съвет и от Общото 

събрание на учените в ИИКТ. Изпълнението ще се отчита чрез Годишен 

доклад за изпълнение на Стратегията и Плана за достигане на специфичните 

цели, като при необходимост Стратегията своевременно ще се актуализира. 

 Доц. В. Шаламанов смята, че Стратегията е много хубава, но най-

важното е тя да се използва ежедневно, за да не остане само на хартия. 

С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема Стратегия за развитие на ИИКТ – БАН за 2018 – 2030 г., 

съгласно приложението. 
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По т. 6 от дневния ред: 

Чл.-кор. Св. Маргенов предложи Научният съвет да избере работна 

група с ръководител доц. Геннадий Агре и членове: доц. Вера Ангелова, 

проф. Анета Караиванова и проф. Тодор Тагарев, която да обсъди 

състоянието на поредицата Автореферати на дисертации на ИИКТ-БАН и да 

предложи какво точно да се промени в нея, като вземе предвид и целите и 

критериите в Стратегията за развитие на Института. 

 Предложението бе гласувано явно и прието единодушно. 

 

По т. 7 от дневния ред: 

 Проф. Г. Ангелова представи предложението си за продължаване на 

трудовото правоотношение с доц. д-р Геннадий Агре. 

С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Трудовото правоотношение с доц. д-р Геннадий Павлович Агре да 

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

заключителни разпоредби на Устава на БАН, считано от 01.09.2019 г. 

 

По т. 8 от дневния ред: 

Проф. Г. Ангелова представи предложенията за участието на ИИКТ в 

проекти. 

 С явно гласуване, Научният съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Подкрепя участието на ИИКТ в проектите: 

№ Проект Ръководител от страна на 

ИИКТ 

Конкурс/програма 

1 Проектиране на нова уеб услуга по 

оптимизиране на инвестиционен портфейл 

проф. Тодор Стоилов НИФ 

2 European Resilience Enhancing through multi-

hazard Systemic, People-led Organizational 

responses by Networking Strategies` 

Enablement 

проф. Тодор Тагарев H2020 

3 3D Drone Enabled Test bed And Mixed reality 

learning for Emergency and Rescue 

management 

доц. Златогор Минчев Н2020 

4 Service oriented e-Platform for enhancing cyber 

security of the SME MF in EU 

доц. Велизара Шаламанов Н2020 

5 Physical and Cyber combined attacks on public 

transport systems 

проф. Тодор Тагарев H2020 
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6 Enhancing the cybersecurity of critical 

infrastructures by formal methods for malware 

detection 

проф. Тодор Тагарев NATO Science for 

Peace and Security 

Programme 

7 Remote-control of Mobile robot via voice 

commands 

д-р Найден Шиваров по Споразумението за 

научно сътрудни-

чество с 

Министерството на 

науката и техноло-

гиите на Тайван 

8 Smart Protein Coating for Nanoparticles and 

Surfaces 

доц. Невена Илиева M-ERA.NET 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


