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Р Е  Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 2) 

от кореспондентно заседание на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 12-13 февруари 2020 г. в ИМИ 

 

В периода от 12-13 февруари 2020 г. се проведе кореспондентно гласуване при 

следния дневен ред:  

1. Избор на кандидатури за конкурси по Национална програма „Млади учени 

и постдокторанти“ по предложения от Комисията назначена със заповед № 

10/21.01.2019 г. на Директора на ИМИ. 

2. Предложения за докторантури редовно и задочно обучение за редовния 

конкурс за учебната 2020-2021 г. и допълнителния конкурс за неусвоените 

бройки за учебната 2019-2020 г. 

 

В проведеното кореспондентно гласуване дадоха своя вот всички членове на НС: 

чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. Иванова, акад. В. Дренски, акад. 

П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. 

дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. 

дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. 

Байчева, проф. дмн О. Кунчев, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Н. Кольковска, проф. 

д-р Н. Манева, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р Д. 

Панева-Маринова, доц. дмн М. Савов, доц. д-р И. Чипчаков. 

По точка първа от дневния ред 

1.1 По представен протокол от Комисията, назначена със заповед № 

10/21.01.2019 г. на Директора на ИМИ, във връзка с Национална програма „Млади учени 

и постдокторанти“, НС 

РЕШИ: 

Одобрява предложените кандидатури на млади учени и постдокторанти за участие 

в конкурси по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, както следва: 

 

Конкурс за млади учени  

 Научна област „Математика“: 

- Асистент Николай Ив. Николов, научен ръководител: проф. дмн Евгения 

Стоименова, допълнително възнаграждение, предложено заплащане: 500 

лв.; 

- Математик Константин Делчев, научен ръководител: проф. дмн Петър 

Бойваленков, допълнително възнаграждение, предложено заплащане: 400 

лв. 

 Научна област „Информационни и инженерни науки“: 

- Главен асистент д-р Велин Андонов, научен ръководител: доц. д-р Стоян 

Порязов, допълнително възнаграждение, предложено заплащане: 500 лв.; 

- Главен асистент д-р Венелин Тодоров, научен ръководител: доц. д-р Стоян 

Порязов, допълнително възнаграждение, предложено заплащане: 500 лв. 

Конкурс за пост-докторанти  

 Научна област „Математика“: 
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- Асистент д-р Татяна Иванова, научен ръководител: проф. дмн Димитър 

Вакарелов, предложено заплащане: 2000 лв. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По предложения за докторанти редовно и задочно обучение за редовния 

конкурс за учебната 2020-2021 г. и допълнителния конкурс за неусвоените бройки за 

учебната 2019-2020 г., НС 

РЕШИ: 

Одобрява следните предложения за докторантури с осигурено ръководство от 

ИМИ-БАН: 

Предложения за редовния конкурс 2020-2021: 

- 1 редовна докторантура – Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, 

докторска програма „Изследване на операциите“; 

- 1 редовна и 1 задочна докторантура – Област на висше образование: 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, 

докторска програма Геометрия и топология“.  Докторантурите са за нуждите на 

проект по програма ВИХРЕН; 

- 1 редовна докторантура – Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и 

компютърни науки, докторска програма „Информатика“; 

- 1 задочна докторантура – Област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска 

програма „Методика на обучението по математика, информатика и 

информационни технологии“. 

Предложения за неусвоени бройки от конкурс 2019-2020 

- 1 редовна и 1 задочна докторантура – Област на висше образование: 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, 

докторска програма Геометрия и топология“. Докторантурите са за нуждите на 

проект по програма ВИХРЕН; 

- 1 редовна докторантура – Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и 

компютърни науки, докторска програма „Информатика“; 

- 1 задочна докторантура – Област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска 

програма „Методика на обучението по математика, информатика и 

информационни технологии“. 

 

 

13.02.2020      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

 

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


