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(Р Е Ш Е Н И Я) 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 29.03.2019 г. 

от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, акад. В.Дренски, акад. П. Попиванов, проф. дмн В. 

Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. 

Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Н. Димитрова, проф. 

д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р Д. Панева-Маринова, доц. д-р 

И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас. 

ОТСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев (чужб.), доц. д-р Кр. Иванова, акад. Ю. Ревалски (чужб.), 

чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов 

(чужб.), проф. дмн М. Кръстанов и проф. д-р Н. Кольковска (чужб.).  

Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 

Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстват 16 както и 1 със съвещателен глас. 

Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Доклад на Директора на ИМИ. 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

3. Избор на „главен асистент“ за нуждите на ИМИ област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност „Математически методи във физиката (алгебрични и 

статистически методи)“. Предложение на научното жури: ас. д-р Веселин Филев. 

4. Избор на „главен асистент“ за нуждите на ИМИ област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност „Алгебра и теория на числата (структурна теория на 

асоциативните пръстени и унитарните им модули)“. Предложение на научното жури: ас. 

д-р Петър Данчев. 

5. Доклади. 

6. Докторантски въпроси. 

7. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По становище на ИМИ по предложените от Комисията за нормативни и 

общоакадемични актове (КНОА) промени в чл. 35 ал.1 и §1 от допълнителните разпоредби на 

Устава на БАН се проведе дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Поддържа направените предложения с изключение на ал. 2 (2) тъй като академичната 

длъжност „асистент“ не се заема след избор в НС.  

Предлага ал. 2 (2) да се видоизмени както следва: 

§ 2. В чл. 56 са създава ал. 2 (2)  Академичните длъжности в БАН  с изключение на 

академичната длъжност „асистент“ се заемат след избор в Научния съвет, който 

осъществява научното ръководство на съответното звено. 
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1.2. По доклад от акад. В. Дренски относно участие на ИМИ като съорганизатор на 

Международната конференция „High Performance Computing – Bulgaria 2019“, която ще се 

проведе в Боровец, в периода 02.09-06.09.2019 г., с предложение за кандидатстване за 

финансова подкрепа по „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, 

провеждани в Република България“ на ФНИ, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението относно участие на ИМИ като съорганизатор на Международната 

конференция „High Performance Computing – Bulgaria 2019“, която ще се проведе в Боровец, в 

периода 02.09-06.09.2019 г., с предложение за кандидатстване за финансова подкрепа по 

„Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република 

България“ на ФНИ. 

1.3. Акад. В. Дренски съобщи за подготовката на интернет страницата на БАН по повод 

150-годишнината на Академията. Във връзка с това трябва да се изпрати кратка информация 

за два значими резултата, създадени през целия период на съществуването на звеното или 

звената, чийто правоприемник е нашия институт. Проведе се дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Предлага две значими постижения по повод 150-годишнината на БАН, както следва: 

1. Създаване и развитие на национална школа в компютърната наука (акад. Л. Илиев) и 

изчислителната техника (акад. Б. Сендов), първи изчислителен център, първа българска 

изчислителна машина „Витоша“. 

2. Създаване и развитие на комплексна българска математическа школа (математически 

структури, математическо моделиране), включая: Конструктивна теория на функциите, 

Теория на кодирането, Конволюционно и дробно смятане, Микролокален анализ и ЧДУ, 

Алгебра.  

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Акад. В. Дренски, председател на научното жури, представи доклада на научното жури 

както и кандидата – ас. д-р Веселин Филев. Той е автор на 35 научни статии, повечето от които 

са в най-авторитетни научни списания в областта като JHEP, Physical Review и др. За участие в 

конкурса е представил 2 статии с импакт фактор над 6 и попадащи в Q1. Проведе се дискусия. 

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Веселин Филев за „главен асистент“ за нуждите на ИМИ област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност „Математически методи във физиката (алгебрични и 

статистически методи)“. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. Акад. В. Дренски, председател на научното жури, представи доклада на научното жури 

както и кандидата – ас. д-р Петър Данчев. Той е автор на над 300 статии, от които над 70 са в 

списания с импакт фактор, а 5 (от които две са самостоятелни) са от ранг Q1. За  участие в 

конкурса е представил 4 статии (2 в WoS и Scopus и 2 реферирани MR в и  Zbl). Проведе се 

дискусия. След дискусията, НС 
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РЕШИ: 

Избира ас. д-р Петър Данчев за „главен асистент“ за нуждите на ИМИ област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност „Алгебра и теория на числата (структурна теория на 

асоциативните пръстени и унитарните им модули)“. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС, относно 

номиниране на проф. д-р Аврам Ескенази за почетен член на ИМИ-БАН, се проведе дискусия. 

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Аврам Ескенази за почетен член на ИМИ-БАН. 

По точка щеста от дневния ред 

6.1. По утвърждаване на конспект за специализиран докторантски изпит със заглавие 

„Метод на хармоничния баланс и неговото приложение за изследване на динамиката на 

нелинейни  Клетъчно Невронни Мрежи“ от индивидуалния план на Зоя Владимирова 

Кичева-Зафирова, задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн 

Анжела Славова, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекта за специализиран докторантски изпит със заглавие „Метод на 

хармоничния баланс и неговото приложение за изследване на динамиката на нелинейни  

Клетъчно Невронни Мрежи“ от индивидуалния план на Зоя Владимирова Кичева-Зафирова, 

задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова. 

По точка седма от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:    (п) 

 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:  (п)   СЕКРЕТАР НА НС:    (п) 

 

 (Г. Стоянова)      (доц. д-р Кр. Иванова) 

 


