РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 3)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ,
проведено на 21.02.2020 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, акад. В. Дренски, акад.
П. Попиванов, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф.
дмн Й. Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, 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.
Манева, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р И.
Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Кр. Иванова, акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Е. Колев, проф.
дмн К. Иванов, (чужб.), проф. д-р Н. Кольковска (чужб.) и доц. д-р Д. Панева-Маринова.
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 23 души. На заседанието присъстват 19, 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 в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност
„Информатика (Компютърни лингвистични системи за съпоставителни
изследвания на близкородствени езици)“. Предложение на научното жури: ас.
д-р Олена Сирук.
4. Доклади.
5. Докторантски въпроси.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. В. Дренски съобщи, че предстои избор на нов Научен съвет и
представители на ИМИ в Общото събрание на БАН, се проведоха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
1. Приема предложенията на проф. Е. Попова за откриване на процедура за
номинации от страна на секциите за членове на Научен съвет и представители на
ИМИ в Общото събрание на БАН, която да приключи на 06.03.2020 г. и
провеждане на Общо събрание на ИМИ-БАН на 16.03.2020 г.
2. Чл.-кор. Н. Николов да влезе във връзка с проф. К. Иванов за изясняване на
правилата, определящи състава на ОС на ИМИ.
1.2. Във връзка с определяне на състава на Съвета по качество, НС
РЕШИ:
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Определя състав на Съвета по качество (СК): проф. д-р Нели Димитрова
(председател), проф. дмн Цонка Байчева и проф. дмн Йорданка Панева-Коновска
(членове). Възлага на СК да разработи Правилник за устройството и дейността на Съвета
по качество.
1.3. По предложение на акад. В. Дренски за Директор на Международния център по
математически науки (МЦМН) с мандат 4 години да бъде избран чл.-кор. Олег
Мушкаров, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира чл.-кор. Олег Мушкаров за Директор на Международния център по
математически науки (МЦМН) с мандат 4 години.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. Олег Мушкаров съобщи за резултатите от проведеното
кореспондентно гласуване на 12-13.02.2020 г., отразено в Протокол 2 на НС.
2.2. Чл.-кор. Олег Мушкаров информира за решението на Висшия
административен съд на Република България по административното дело на ас. д-р
Борис Шишков.
2.3. По предложение на чл.-кор. Олег Мушкаров международната конференция
„Дни на математиката в София“ (MDS 2020) и предстоящите мероприятия на МЦМН
през 2020 година да бъдат в памет на акад. Благовест Сендов, се проведоха разисквания.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Международната конференция „Дни на математиката в София“ (MDS 2020) и
предстоящите мероприятия на МЦМН през 2020 година да бъдат в памет на акад.
Благовест Сендов.
По точка трета от дневния ред
Проф. Р. Павлов като член на Научното жури по конкурса за избор на „главен
асистент“ за нуждите на ИМИ-БАН в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, научна специалност „Информатика (Компютърни лингвистични
системи за съпоставителни изследвания на близкородствени езици)“ представи доклада
на журито, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира ас. д-р Олена Сирук за „главен асистент“ за нуждите на ИМИ-БАН в област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика
(Компютърни лингвистични системи за съпоставителни изследвания на
близкородствени езици)“.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Проф. В. Кирякова, председател на Комисията по академична етика към
ИМИ-БАН, представи предложение за Правилник за работата на Комисията по
академична етика при ИМИ-БАН, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
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РЕШИ:
Приема предложения Правилник за работата на Комисията по академична етика
при ИМИ-БАН.
4.2. Проф. В. Милушева, председател на Комисията по качество при ИМИ-БАН,
представи предложение за Правилник за устройството и дейността на Комисията по
качество при ИМИ-БАН, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Приема предложения Правилник за устройството и дейността на Комисията по
качество при ИМИ-БАН.
4.3. По предложение на Комисията по качество при ИМИ-БАН за анкетни карти за
оценяване на качеството на обучение по докторските програми на ИМИ-БАН, се
проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Приема предложението на Комисията по качеството при ИМИ-БАН за анкетни
карти за:
 оценяване от докторантите на качеството на обучение по докторските програми
на ИМИ-БАН;
 оценяване от научните ръководители на докторанти на качеството на обучение
по докторските програми на ИМИ-БАН;
 за проучване мнението на потребителите на кадри и работодателите относно
знанията, уменията, професионалната подготовка и компетенции на защитили
докторанти на ИМИ БАН.
4.4. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и
заявление от доц. д-р Николай Китанов, относно продължаване на трудовия му договор
на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Николай Китанов на непълно работно
време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година.
4.5. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и
заявление от доц. д-р Невена Илиева-Литова, относно преназначаването ѝ като професор
на непълно работно време, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Преназначава доц. д-р Невена Илиева-Литова на длъжността „професор“ на
непълно работно време, по реда на чл. 11 от ПУРПНСЗАД в ИМИ-БАН.
4.6. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и заявление
от доц. д-р Васил Кънев, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4,
ал. 2 от ПЗР на Устава на БАН, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Васил Кънев по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година.
4.7. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ и
молба от д-р Георги Граховски, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН,
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съпроводени с документ, удостоверяващ приравнимостта на позицията Senior Lecturer с
хабилитирана позиция в България, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира д- р Георги Граховски за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 години.
4.8. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ, и протокол
от заседание на секция АЛ за предварителна защита на дисертационния труд на гл. ас.
д-р Петър Данчев, озаглавен „Някои класове от некомутативни пръстени и абелеви
групи“, за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.5 Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“, НС
РЕШИ:
Приема предложения състав на Научно жури както следва:
1. акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков – ИМИ-БАН (вътрешен);
3. проф. дмн Иван Николов Ланджев – НБУ и ИМИ-БАН (вътрешен);
4. проф. дмн Стефка Христова Буюклиева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
(външен)
5. проф. дн Иво Михайлов Михайлов – ШУ „Епископ Константин Преславски“
(външен);
6. проф. д-р Иван Димитров Трендафилов – ТУ София (външен);
7. доц. д-р Цецка Григорова Рашкова в пенсия от РУ „Ангел Кънчев“ (външен).
Резерви:
1. доц. д-р Йорг Копиц – ИМИ – БАН (вътрешен);
2. доц. д-р Илинка Андонова Димитрова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ (външен).
4.9. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС,
относно предложения за промяна в Статута на асоцииран член на ИМИ-БАН и в Статута
на професор емеритус на ИМИ-БАН, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Възлага на КНПСП да разгледа предложението на проф. Н. Живков и в 3 седмичен
срок да излезе със становище за следващото заседание на НС.
4.10. По протокол от заседание на секция АГТ с предложение за номиниране на
проф. Максим Концевич за чуждестранен член на БАН, НС
РЕШИ:
Приема предложението за номиниране на проф. Максим Концевич за
чуждестранен член на БАН.
4.11. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция
МЛ, относно проектно предложение по конкурс на ФНИ, НС
РЕШИ:
Приема проектно предложение по конкурс на ФНИ по програма за двустранно
сътрудничество България-Русия 2019-2020 г., на тема „Мрежови кабели за
киберсигурност, основани на методи от ново поколение“, в научна област
Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи, със Санкт
Петербургския институт по информатика и автоматизация при Руската академия на
науките.
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4.12. По доклад от доц. д-р Галина Богданова от секция МОИ относно участие на
ИМИ-БАН като съорганизатор на Втора научна конференция „Иновативно STEM
образование“ (STEMEDU 2020), която ще се проведе от 20 до 21 март 2020 г. в гр.
Велико Търново, съвместно с Института по роботика, ТУ Габрово и Медицински
университет Варна, филиал Велико Търново, без финансови ангажименти за ИМИ-БАН,
се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
1. Дава съгласие относно участие на ИМИ-БАН като съорганизатор на Втора
научна конференция „Иновативно STEM образование“ STEMEDU 2020, която
ще се проведе от 20 до 21 март 2020 г. в гр. Велико Търново, съвместно с
Института по роботика, ТУ Габрово и Медицински университет Варна, филиал
Велико Търново, без финансови ангажименти за ИМИ-БАН.
2. В бъдеще да се разглеждат само материали, които са постъпили до 13 часа на
деня преди заседанието на НС.
4.13. По молба от инж. Йордан Рашев за мнение за математическа разработка
свързана с формули за намиране корени на алгебрични уравнения от степен по-голяма от
2, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Възлага на секция „Алгебра и логика“ разработката за експертно мнение.
4.14. По мнение по работата на Стефан Стефанов на тема „Доказательство теоремы
Ферма и еë применение Proof of Fermat’s Theorem and its application“, НС
РЕШИ:
Експертното мнение да се изпрати на Стефан Стефанов.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад от проф. дмн Емил Колев, проф. д-р Нели Манева, доц. д-р
Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Стоян Порязов относно утвърждаване на бланка
за учебна програма за специализиран докторантски курс по докторска програма
„Информатика“, НС
РЕШИ:
Приема предложената бланка за всички докторски програми в ИМИ-БАН.
5.2. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно
утвърждаване на квалификационна характеристика на докторска програма „Методи за
обработка и защита на данни“ в професионално направление 4.6. „Информатика и
компютърни науки“, НС
РЕШИ:
Приема след допълнителна редакция от научния секретар на ИМИ-БАН
квалификационната характеристика на докторска програма „Методи за обработка и
защита на данни“ в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни
науки“.
5.3. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава
Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ, относно утвърждаване на правила за
включване на докторантите в изпълнението на изследователски проекти, НС
РЕШИ:
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Утвърждава предложените правила за включване на докторантите в изпълнението
на изследователски проекти.
5.4. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Цветан Цоков, задочен
докторант към секция МОИ с научен ръководител доц. Христо Костадинов, се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
1. Връща индивидуалния план за работа на Цветан Цоков, задочен докторант към
секция МОИ с научен ръководител доц. Христо Костадинов за разглеждане след
като бъдат разработени учебни програми на включените в него специализирани
докторантски курсове.
2. За докторантите, зачислени през 2020 г., приемането на индивидуалния план да
става след като са утвърдени учебните програми на заложените в него
специализирани докторантски курсове.
3. За всички специализирани курсове, които са в индивидуалните планове на
докторантите, зачислени през 2019 г., да бъдат разработени учебни програми и
да бъдат внесени за утвърждаване от Научен съвет през март 2020 г.
4. За всяка докторска програма поне за един текущ докторант да бъдат утвърдени
учебни програми на заложените в индивидуалния план специализирани
докторантски курсове. Ако по някоя докторска програма няма текущи
докторанти, да се разработят примерни учебни програми за специализирани
докторантски курсове.
5.5. По утвърждаване на конспекти за специализирани докторантски изпити, НС
РЕШИ:
1. Утвърждава следните конспекти за специализирани докторантски изпити от
индивидуалните планове на:
 Павел Стойнов, задочен докторант към секция ДУМФ, по тема „Частни
диференциални уравнения възникващи във финансовата математика“, с научен
ръководител проф. дмн Анжела Славова;
 Паскал Пиперков, задочен докторант към секция МОИ, по тема „Бързи
дискретни трансформации“, с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев.
2. Препоръчва за тези докторантски изпити да бъдат изработени учебни програми.
По точка шеста от дневния ред
Проф. О. Кунчев напомни за предстоящата 140 годишнина от рождението на
академик Кирил Попов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. О. Мушкаров)
ПРОТОКОЛИРАЛ:

СЕКРЕТАР НА НС:
(Г. Стоянова)

(доц. д-р Кр. Иванова)
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