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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(ПРОТОКОЛ № 6) 

от кореспондентно заседание на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 18-19 юни 2020 г. в ИМИ 

В периода от 18-19 юни 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, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн 

В. Кирякова, 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: акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, 
проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов. 

Списъчният състав на НС е 25 души. В кореспондентното гласуване участваха 20. 
Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

1.1. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, директор на МЦМН към ИМИ-БАН, 
относно присъединяването на Института по математика и информатика към създадения 
Institute of the Mathematical Sciences of the Americas Consortium (IMSAC). След 
проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за присъединяване Института по математика и 
информатика към създадения Institute of the Mathematical Sciences of the Americas 
Consortium (IMSAC). 

1.2.  По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ и заявление 

от чл.-кор. Стефан Иванов, относно продължаване на трудовия му договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След проведеното кореспондентно 

гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на чл.-кор. Стефан Иванов на непълно работно време 
по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 

1.3.  По проектно предложение от проф. дмн Петър Бойваленков за съвместен 
европейски проект с водещ партньор University of Stavanger, Норвегия, свързан с 
организиране и провеждане на докторантски курсове, поддържане на сайта на проекта, 
докторантски проучвания и статистики. След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение за съвместен европейски проект с водещ 
партньор University of Stavanger, Норвегия, свързан с организиране и провеждане на 
докторантски курсове, поддържане на сайта на проекта, докторантски проучвания и 
статистики с научен ръководител проф. дмн Петър Бойваленков. 

1.4.  По проектно предложение от доц. д-р Стоян Порязов по конкурс на МОН за 
научно-изследователски проекти по програми за двустранно сътрудничество България - 
Русия 2019-2020 г., със заглавие „Методи и средства за мулти-концептуално моделиране 
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на цялостни смарт системи за обслужване“. След проведеното кореспондентно гласуване, 
НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение по конкурс на МОН за научно-изследователски 
проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Русия 2019-2020 г., със 
заглавие „Методи и средства за мулти-концептуално моделиране на цялостни смарт 
системи за обслужване“ с научен ръководител доц. д-р Стоян Порязов. 

2.1. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, председател на Комисията по одит на 
докторантите, относно проведен одит на отчислените докторанти, обучавани в периода 
2015-2020 г. в ИМИ в област на виеше образование: 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление: 4.5. Математика, на следните докторски 
програми: 

- Математическа логика; 
- Алгебра и теория на числата; 
- Геометрия и топология; 
- Математически анализ; 
- Теория на вероятностите и математическа статистика; 
- Изследване на операциите; 
- Математическо моделиране и приложение на математиката 

и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска 
програма: 

- Информатика. 
След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема доклада за проведен одит на отчислените докторанти, обучавани в периода 

2015-2020 г. в ИМИ в област на виеше образование: 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление: 4.5. Математика, на следните докторски 
програми: Математическа логика; Алгебра и теория на числата; Геометрия и топология; 
Математически анализ; Теория на вероятностите и математическа статистика; Изследване 
на операциите; Математическо моделиране и приложение на математиката и 
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма: 
Информатика. 

2.2.  По доклад от проф. д-р Величка Милушева, научен секретар на ИМИ, относно 
утвърждаване на докладите-самооценка, във връзка с предстоящата програмна 
акредитация на докторски програми в област на виеше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, на 
следните докторски програми: 

- Математическа логика; 
- Алгебра и теория на числата; 
- Диференциални уравнения; 
- Изчислителна математика; 
- Геометрия и топология; 
- Математически анализ; 
- Теория на вероятностите и математическа статистика; 
- Изследване на операциите; 

- Математическо моделиране и приложение на математиката. 

След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава докладите-самооценка във връзка с предстоящата програмна 

акредитация на докторски програми в област на виеше образование: 4. Природни науки, 
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математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, на следните 

докторски програми: Математическа логика; Алгебра и теория на числата; 

Диференциални уравнения; Изчислителна математика; Геометрия и топология; 

Математически анализ; Теория на вероятностите и математическа статистика; Изследване 

на операциите; Математическо моделиране и приложение на математиката. 

2.3. По доклад от проф. Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно 

определяне на комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска 

програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии“, с предложение за състав на изпитната комисия: председател проф. д-р 

Величка Милушева и членове: проф. д-р Тони Чехларова и проф. д-р Борислав Лазаров. 

След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Определя комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска 
програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни 
технологии“ в състав: председател проф. д-р Величка Милушева и членове: проф. д-р Тони 
Чехларова и проф. д-р Борислав Лазаров. 

2.4.  По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ, 
относно определяне на комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по 
докторска програма „Информатика“, с предложение за състав на изпитната комисия: 
председател проф. д-р Величка Милушева и членове: доц. д-р Десислава Панева-Маринов 
и доц. д-р Детелин Лучев. След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Определя комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска 
програма „Информатика“ в състав: председател проф. д-р Величка Милушева и членове: 
доц. д-р Десислава Панева-Маринов и доц. д-р Детелин Лучев. 

2.5. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно 
зачисляване на Марин Генов като докторант на самостоятелна подготовка към секцията 
по докторска програма „Геометрия и топология“ на тема „Функции холоморфни над 
алгебри и хомологична огледална симетрия“, с предложение за научен ръководител проф. 
д-р Людмил Кацарков. След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Марин Владимиров Генов като докторант на самостоятелна подготовка 

към секция ,Анализ, геометрия и топология“ по докторска програма „Геометрия и 

топология“ на тема „Функции холоморфни над алгебри и хомологична огледална 
симетрия“ с научен ръководител проф. д-р Людмил Кацарков. 

2.6.  По приемане на тримесечни отчети на редовни докторанти. След проведеното 

кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечните отчети на: 

- Александра Николова, редовен докторант към секция МЛ, с научен ръководител 

проф. д-р Радослав Павлов, за периодите 01.01.2020-31.03.2020; 01.04.2020-

30.06.2020. 

- Мирослав Марков, редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител 

доц. д-р Юри Борисов, за следните периоди 01.07.2019-30.09.2019; 

01.10.2019- 31.12.2019 и 01.01.2020-31.03.2020. 

- Галина Люцканова-Жекова, редовен докторант към секция ММЧА, с научни 

ръководители чл.-кор. Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков, за периода 
01.02.2020- 30.04.2020. 
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2.7.  По приемане атестацията на Паскал Пиперков, задочен докторант към секция 
МОИ, с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.01.2019 -31.12.2019. 
След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на Паскал Пиперков, задочен докторант към секция МОИ, с 

научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.01.2019-31.12.2019. 

3.1. По молба от инж. Йордан Рашев, относно отговор на молба за мнение за 
математическа разработка свързана с формули за намиране корени на алгебрични 
уравнения от степен по-голяма от 2, както и мнение за нов материал за корен на Ш-та 
степен. 

След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Материалът на инж. Йордан Рашев за корен 3-ти да бъде даден за рецензия на секция 

„Алгебра и логика“. 

19.06.2020 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. О. Мушкаров) 

ПРОТОКОЛИРАЛ: СЕКРЕТАР НА НС: 

(доц. д-р Кр. Иванова) (Г. Стоянова) 


