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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 

№ 8 

 

 Днес, 25.09.2019 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. Избори по конкурси за академични длъжности. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за академичната длъжност 

„доцент“. 

3. Утвърждаване на научни журита по конкурси за академични 

длъжности и по процедура за образователната и научна степен „доктор“. 

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

докторантура: отчисляване, утвърждаване на индивидуални планове и 

конспекти за изпити от докторския минимум, утвърждаване и промяна на 

теми на дисертации. 

 5. Разни. 

 

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

Агре, доц. д-р Ем. Атанасов, проф. д.н. Д. Борисова, акад. К. Боянов, доц.   

д-р Н. Добринкова, проф. д.н. Л. Дуковска, проф. д-р Д. Карастоянов, доц.  

д-р П. Копринкова, доц. д-р Зл. Минчев, доц. д-р Вл. Монов, акад. Ив. 

Попчев, проф. д.т.н. Кр. Стоилова, проф. д-р Ст. Фиданова и доц. д-р Ст. 

Харизанов. 

 ОТСЪСТВАХА: проф. д.м.н. Г. Ангелова, проф. д.т.н. Ив. Димов, 

проф. д-р К. Костадинов, проф. д-р Кр. Стефанов, проф. д-р Т. Тагарев, доц. 

д-р В. Шаламанов – командировка в чужбина, доц. д-р Т. Гюров, проф. д-р 

А. Караиванова, акад. В. Сгурев, доц. д-р К. Симов и гл. ас. д-р Н. 

Стоименов – представител на младите учени. 

 КВОРУМ ИМА. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

 Чл.-кор. Св. Маргенов напомни, че съгласно чл. 10, ал. 14 от 

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

заемане на академични длъжности в БАН при избора трябва да участват 

най-малко 2/3 от редуцирания списъчен състав, а решенията се вземат с 

тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания 

списъчен състав, като не могат да се редуцират повече от една шеста от 

членовете, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест или им е 

разрешен продължителен отпуск. 
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 Списъчният състав на Научния съвет е 25 члена. Редуцират се до 1/6, 

т. е. 4 души. Редуцираният списъчен състав е 21 души. Необходимият 

кворум е 14 души. Присъстват 15. За избора са необходими 11 гласа. 

 Беше избрана комисия за провеждане на тайните гласувания в състав: 

 Председател: проф. д-р Стефка Фиданова 

 Членове:  доц. д-р Нина Добринкова 

    доц. д-р Станислав Харизанов 

 

 1.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по 

конкурса за академичната длъжност „доцент“ по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност 

„Роботи и манипулатори“, обявен за нуждите на секция „Вградени 

интелигентни технологии“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г. В конкурса участва един 

кандидат – д-р Найден Недков Шиваров и научното жури единодушно 

предлага той да бъде избран за „доцент“. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували 15 

(петнадесет), от които 15 (петнадесет) с „ДА“. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

д-р Найден Недков Шиваров за „доцент“ по професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и 

манипулатори“ в секция „Вградени интелигентни технологии“. 

 

 1.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по 

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. В конкурса участва един кандидат –  

д-р Денис Сафидинов Чикуртев и научното жури единодушно предлага той 

да бъде избран за „главен асистент“. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували 15 

(петнадесет), от които 15 (петнадесет) с „ДА“. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

д-р Денис Сафидинов Чикуртев за „главен асистент“ по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност 

„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни 

области на науката“ в секция „Вградени интелигентни технологии“. 

 



3 

 

 1.3. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по 

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. В конкурса участва един кандидат – д-р Станислав 

Димитров Димитров и научното жури единодушно предлага той да бъде 

избран за „главен асистент“. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували 15 

(петнадесет), от които 15 (петнадесет) с „ДА“. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

д-р Станислав Димитров Димитров за „главен асистент“ по професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност 

„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни 

области на науката“ в секция „Йерархични системи“. 

 

 1.4. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от научното жури по 

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. В конкурса участва един кандидат – д-р Тодор 

Димитров Балабанов и научното жури единодушно предлага той да бъде 

избран за „главен асистент“. 

 Беше проведено тайно гласуване, резултатите от което са: гласували 15 

(петнадесет), от които 12 (дванадесет) с „ДА“ и 3 (трима) с „БЕЛИ 

БЮЛЕТИНИ“. 

 Въз основа на резултата от гласуването, Научният съвет на ИИКТ 

 

И З Б Р А 

 

д-р Тодор Димитров Балабанов за „главен асистент“ по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 

„Информатика“ в секция „Моделиране и оптимизация“. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

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

„Вградени интелигентни технологии“, подкрепено от директора на 

Института проф. Галя Ангелова за обявяване на конкурс за академичната 

длъжност „доцент“. 

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

 

 ИИКТ да обяви конкурс за академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 

специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление“ за нуждите на секция „Вградени интелигентни технологии“. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

3.1. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на проф. Иван Димов 

за утвърждаване на състав на научно жури по конкурса за академичната 

длъжност „професор“ по професионално направление 4.5. Математика, 

специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“, 

обявен за нуждите на секция „Паралелни алгоритми“ в ДВ бр. 59 от 

26.07.2019 г. 

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

съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава предложения от секция „Паралелни алгоритми“ състав на 

научно жури за провеждане на конкурса за академичната длъжност 

„професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност 

„Математическо моделиране и приложение на математиката”, обявен за 

нуждите на секция „Паралелни алгоритми“ в ДВ бр. 59/26.07.2019 г.: 

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

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

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

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

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

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

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

и резервни членове: 

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

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

 

3.2. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада на проф. Даниела 

Борисова за утвърждаване на състав на научно жури по 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 „Информационни процеси и системи за 

вземане на решения“ в ДВ бр. 59 от 26.07.2019 г. 



5 

 

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

съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава предложения от секция „Информационни процеси и 

системи за вземане на решения“ състав на научно 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 „Информационни процеси 

и системи за вземане на решения“ в ДВ бр. 59/26.07.2019 г.: 

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

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

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

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

доц. д-р Вася Атанасова – ИБФБМИ – БАН (4.6.) 

и резервни членове: 

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

проф. д.м.н. Петър Бойваленков – ИМИ – БАН (4.5.) 

 

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

Карастоянов за утвърждаване на състав на научно жури по конкурса за 

академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, 

обявен за нуждите на секция „Вградени интелигентни технологии“ в ДВ бр. 

59 от 26.07.2019 г. 

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

съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава предложения от секция „Вградени интелигентни 

технологии“ състав на научно жури за провеждане на конкурса за 

академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, 

обявен за нуждите на секция „Вградени интелигентни технологии“ в ДВ бр. 

59/26.07.2019 г.: 

проф. д-р Ташо Ташев – ТУ – София (5.2.) 

проф. д-р Жулиета Калейчева – ТУ – София (5.1.) 

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

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



6 

 

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

и резервни членове: 

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

доц. д-р Велизар Шаламанов – ИИКТ – БАН (5.2.) 

 

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

Карастоянов за утвърждаване на състав на научно жури по процедурата за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Стефан 

Борисов Карастанев за дисертацията „Реинженеринг на индустриални 

роботи“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на 

информация и управление“. 

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

съвет единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава предложения от секция „Вградени интелигентни 

технологии“ състав на научно жури за провеждане на процедурата за 

придобиване на образователната и научна степен “доктор” от Стефан 

Борисов Карастанев за дисертацията „Реинженеринг на индустриални 

роботи“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на 

информация и управление“: 

проф. д-р Ташо Ташев – ТУ – София (5.2.) 

проф. д-р Жулиета Калейчева – ТУ – София (5.1.) 

доц. д-р Кръстьо Хинов – ТУ – София (5.2.) 

доц. д-р Велизар Шаламанов – ИИКТ – БАН (5.2.) 

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

и резервни членове: 

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

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

 Откритото заседание на научното жури за защита на дисертацията да 

се проведе на 16.01.2020 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. 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

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

Карастоянов за отчисляване на докторанта на самостоятелна подготовка 

Стефан Карастанев. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 
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Р Е Ш И: 

 

 Докторантът на самостоятелна подготовка Стефан Борисов 

Карастанев да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.08.2019 г. 

 

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

Дуковска за отчисляване на редовната докторантка Жанета Севова. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Редовната докторантка Жанета Стефчева Севова да бъде отчислена с 

право на защита, считано от 01.10.2019 г. 

 

 4.3. 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. редовната докторантка Невена Севдалинова Моралийска и 

утвърждава тема на дисертацията й: „Семантичен модел от тематично 

свързани културно-исторически обекти“; 

 2. редовната докторантка Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова и 

утвърждава тема на дисертацията й: „Система за оценка на риска на 

екстремни ситуации при трансгранични процеси“; 

 3. редовната докторантка Славияна Стоилова Данаилова-Велева и 

утвърждава тема на дисертацията й: „Интелигентни методи за анализ на 

процеси в банковото дело“; 

4. редовния докторант Христо Константинов Блидов и утвърждава 

тема на дисертацията му: „Интелигентни методи за анализ на процеси в 

правораздаването“. 

 

4.4. Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложените конспекти за 

изпити по специалността от докторския минимум на редовните докторанти 

Пламен Петров, Росен Петров и Милена Харалампиева и на задочните 

докторанти Миглена Панева и Петър Панев. 

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

 

 Приема предложените конспекти за изпити по специалността от 

докторския минимум на редовните докторанти Пламен Петров, Росен 

Петров и Милена Харалампиева и на задочните докторанти Миглена Панева 

и Петър Панев, съгласно приложенията. 

 

4.5. Чл.-кор. Св. Маргенов представи предложението на проф. 

Димитър Карастоянов за утвърждаване на теми на дисертациите на 

редовните докторанти Милена Харалампиева и Росен Петров. 

 С явно гласуване, Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Утвърждава следното заглавие на дисертацията на редовната 

докторантка Милена Бисерова Харалампиева: „Интелигентно управление на 

източници на електрическа енергия“. 

2. Утвърждава следното заглавие на дисертацията на редовния 

докторант Росен Симеонов Петров: „Информационно-комуникационни 

технологии за интелигентни домове“. 

 

 4.6. Чл.-кор. Св. Маргенов представи доклада от доц. Васил Гуляшки 

за промяна на темата на дисертацията на отчислената с право на защита 

редовна докторантка Красимира Стоянова-Чокова. 

 Научният съвет на ИИКТ единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 Утвърждава следното заглавие на дисертацията на отчислената с право 

на защита редовна докторантка Красимира Донева Стоянова-Чокова: 

„Модели и методи за оптимизация и управление на портфейл с използване 

на времеви редове”. 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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


