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Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 5) 

от кореспондентно заседание на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 15-18 май 2020 г. в ИМИ 

 

В периода от 15-18 май 2020 г. се проведе кореспондентно гласуване по точките 

по-долу. 

В проведеното кореспондентно гласуване дадоха своя вот: 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 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. 

В кореспондентното гласуване не участваха: проф. дмн Е. Колев и проф. дмн И. 

Ланджев. 

Списъчният състав на НС е 25 души.  В кореспондентното гласуване участваха 23. 

Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

1. По доклад от акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ, относно заплати и 

допълнително стимулиране на сътрудниците на ИМИ от 01.01.2020 до 31.12.2020 г., НС 

РЕШИ: 

Приема направените предложения на Директора на ИМИ, относно заплати и 

допълнително стимулиране на сътрудниците на ИМИ от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.  

2. По доклад от Галина Георгиева, главен счетоводител на ИМИ, относно 

утвърждаване на окончателния бюджет на ИМИ за 2019 (писмо на БАН – 

Администрация № 72-00-39 /26.03.2020), НС 

РЕШИ: 

Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ за 2019 година.  

3. По доклад от акад. Веселин Дренски и чл.-кор. Олег Мушкаров за провеждане на 

Международната конференция „Дни на математиката в София“ в периода 5 – 9 юли 2021 

г., НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за провеждане на Международната конференция „Дни на 

математиката в София“ в периода 5 – 9 юли 2021 г. 

4. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, директор на Международен център по 

математически науки към ИМИ-БАН, относно провеждане на Учредителна 

конференция със заглавие “Complex Geometry” в периода 7 – 10 юли 2021 г., НС 
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РЕШИ: 

Приема предложението за провеждане на Учредителна конференция със заглавие 

“Complex Geometry” в периода 7 – 10 юли 2021 г. 

5. По доклад от проф. д-р Севдалина Турманова относно даване на съгласие за 

участие на ИМИ-БАН в Сдружение „Регионален академичен център на БАН – Бургас“ с 

представител от ИМИ-БАН – доц. д-р Десислава Панева-Маринова и утвърждаване на 

проект за Устав на Сдружението, НС 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за участие на ИМИ-БАН в Сдружение „Регионален академичен 

център на БАН – Бургас“ с представител от ИМИ-БАН доц. д-р Десислава 

Панева-Маринова. 

2. Утвърждава проект за Устав на Сдружение „Регионален академичен център на 

БАН – Бургас“. 

6. По актуализация на документацията по докторските програми в направление 4.5. 

Математика, НС 

РЕШИ: 

Одобрява актуализацията на документация по докторските програми в 

направление 4.5. Математика: 

 Квалификационна характеристика на докторска програма „Алгебра и теория на 

числата“ 

 Квалификационна характеристика на докторска програма „Математическа 

логика“ 

 Квалификационна характеристика на докторска програма „Геометрия и 

топология“ 

 Квалификационна характеристика на докторска програма „Математически 

анализ“ 

 Квалификационна характеристика на докторска програма „Диференциални 

уравнения“ 

 Квалификационна характеристика на докторска програма „Изчислителна 

математика“ 

 Квалификационна характеристика на докторска програма „Математическо 

моделиране и приложение на математиката“ 

 Квалификационна характеристика на докторска програма „Теория на 

вероятностите и математическа статистика“ 

 Квалификационна характеристика на докторска програма „Изследване на 

операциите“ 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Алгебра и теория на 

числата“ на докторанти, зачислени преди 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Математическа логика“ 

на докторанти, зачислени преди 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Геометрия и топология“ 

на докторанти, зачислени преди 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Математически анализ“ 

на докторанти, зачислени преди 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Диференциални 

уравнения“ на докторанти, зачислени преди 01.01.2019 г. 
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 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Изчислителна 

математика“ на докторанти, зачислени преди 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Математическо 

моделиране и приложение на математиката“ на докторанти, зачислени преди 

01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Теория на 

вероятностите и математическа статистика“ на докторанти, зачислени 

преди 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Изследване на 

операциите“ на докторанти, зачислени преди 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Алгебра и теория на 

числата“ на докторанти, зачислени след 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Математическа логика“ 

на докторанти, зачислени след 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Геометрия и топология“ 

на докторанти, зачислени след 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Математически анализ“ 

на докторанти, зачислени след 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Диференциални 

уравнения“ на докторанти, зачислени след 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Изчислителна 

математика“ на докторанти, зачислени след 01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Математическо 

моделиране и приложение на математиката“ на докторанти, зачислени след 

01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Теория на 

вероятностите и математическа статистика“ на докторанти, зачислени след 

01.01.2019 г. 

 Общ учебен план за обучение по докторска програма „Изследване на 

операциите“ на докторанти, зачислени след 01.01.2019 г. 

 Учебна програма за специализиран докторантски курс „Теория на потенциала“ 

 Учебна програма за специализиран докторантски курс „Инвариантни 

разстояния“ 

 Учебна програма за специализиран докторантски курс „Темпорална логика“ 

 Учебна програма за специализиран докторантски курс „Математическа 

логика“ 

 Учебна програма за специализиран докторантски курс „Логическо 

програмиране“ 

 Учебна програма за специализиран докторантски курс „Математическо 

моделиране във финансовата математика“ 

 Учебна програма за специализиран докторантски курс „Числени методи“. 

7. По предложение на секция ММЧА и молба от доц. д-р Борислав Драганов 

относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно време, по реда на чл. 

68 от Устава на БАН се проведе гласуване. След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Борислав Драганов на непълно работно 

време по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 
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8. По предложение на секция ММЧА и молба от доц. д-р Иван Георгиев относно 

продължаване на трудовия му договор на непълно работно време по реда на чл. 68 от 

Устава на БАН се проведе гласуване. След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Иван Георгиев на непълно работно 

време по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 

9. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и 

заявление от доц. д-р Олег Илиев относно продължаване на трудовия му договор по реда 

на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се проведе 

гласуване. След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Олег Илиев по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година. 

10. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС и молба 

от проф. д-р Калинка Калоянова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на 

непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведе гласуване. След 

проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Калинка Калоянова на непълно 

работно време по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 

11. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС и молба 

от проф. д-р Антон Илиев относно продължаване на трудовия му договор на непълно 

работно време по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведе гласуване. След 

проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Антон Илиев на непълно работно 

време по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 

12. По заявление от проф. д-р Нели Манева и протокол от заседание на секция 

СофТИС относно продължаване на трудовия ѝ договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН се проведе гласуване. След проведеното 

гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Нели Манева по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година. 

13. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ 

и заявление от проф. д-р Людмила Димитрова относно продължаване на статута ѝ като 

асоцииран член на ИМИ се проведе гласуване. След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на проф. д-р Людмила Димитрова като асоцииран член на 

ИМИ-БАН за срок от 3 години. 
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14. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ и 

заявление от проф. дмн Николай Кутев относно избирането му за асоцииран член на 

ИМИ се проведе гласуване. След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Николай Кутев за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 

години. 

 

 

 

18.05.2020      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

 

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


