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Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 7) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 03.07.2020 г. от 14:00 часа в Мултимедийната зала на ИМИ и чрез 

виртуална Zoom сесия 

ПРИСЪСТВАТ:  

в залата: акад. В. Дренски, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. Н. Николов, чл.-кор. О. 

Мушкаров, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн 

О. Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Е. Попова, 

проф. д-р Ц. Цачев, доц. дмн М. Савов, доц. д-р Кр. Иванова, доц. д-р И. Чипчаков и ас. 

д-р Н. Икономов – член със съвещателен глас. 

чрез zoom връзка: проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Ц. 

Байчева, доц. д-р Д. Панева-Маринова. 

Директорът на ИМИ, акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на 

НС е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 19 члена и 1 

със съвещателен глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на ръководство на Научния съвет. 

2. Доклад на Директора на ИМИ.  

3. Избор на „професор“ за нуждите на ИМИ. 

4. Стартиране на процедура за избор на ръководители на секции. 

5. Доклади. 

6. Докторантски въпроси. 

7. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. В. Дренски предложи за председател на НС чл.-кор. Олег Мушкаров. 

Нямаше други предложения. Проведе се тайно гласуване. След проведеното гласуване, 

НС: 

РЕШИ: 

Избира за председател на Научния съвет чл.-кор. Олег Мушкаров. 

Акад. В. Дренски даде думата на чл.-кор. О. Мушкаров да води по-нататък 

заседанието. 

1.2. Чл.-кор. О. Мушкаров предложи за заместник-председател на НС проф. д-р 

Цветомир Цачев. Нямаше други предложения. Проведе се тайно гласуване. След 

проведеното гласуване, НС: 

РЕШИ: 

Избира за заместник-председател на Научния съвет проф. д-р Цветомир Цачев. 

1.3. Чл.-кор. О. Мушкаров предложи за секретар на НС доц. д-р Красимира 

Иванова. Нямаше други предложения. Проведе се тайно гласуване. След проведеното 

гласуване, НС: 

РЕШИ: 
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Избира за секретар на НС доц. д-р Красимира Иванова. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред 

Проф. О. Кунчев, като председател на Научно жури по провеждането на конкурса 

за избор на „професор“ за нуждите на ИМИ, представи предложение на научното жури 

доц. д-р Златинка Ковачева, единствен кандидат по конкурса, да бъде избрана за 

професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна 

специалност „Информатика (Информационно моделиране)“. Проведоха се разисквания. 

НС гласува единодушно за прекратяване на разискванията и преминаване към 

тайно гласуване. След проведеното гласуване, НС: 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Златинка Ковачева за „професор“ в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика 

(Информационно моделиране)“. 

По точка четвърта от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров откри дискусия по стартиране на процедура за избор на 

ръководители на секции. Във връзка с изпратено писмо от проф. А. Славова до 

ръководителите на секции, отдел „Човешки ресурси“ и Директора той прочете 

съображенията, представени в писмото. 

НС гласува за прекратяване на разискванията и след проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. НС приема за сведение писмото на проф. А. Славова. 

2. Във връзка с изтичането на мандата на ръководителите на секции на 

15.07.2020 г. на следващото заседание на ИМИ да се проведе избор на нови 

ръководители на секции. 

3. Във връзка с този избор секциите могат да правят предложения за свои 

ръководители до 10.07.2020 г. 

По точка пета от дневния ред 

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

заявление от доц д-р Милена Димова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на 

непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състоя тайно гласуване. 

След проведеното гласуване, НС: 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц д-р Милена Димова на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

5.2. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и 

заявление от Чавдар Дангалчев, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН 

се състояха разисквания. След проведените разисквания, НС 
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РЕШИ: 

1. На следващото заседание на НС да се преразгледа Статута на асоцииран член на 

ИМИ. 

2. Отлага разглеждането на въпроса за избиране на Чавдар Дангалчев за асоцииран 

член на ИМИ за следващото заседание. 

5.3. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и заявление 

от проф. д-р Татяна Гатева-Иванова, относно избирането ѝ за асоцииран член на 

ИМИ-БАН, се състоя тайно гласуване. След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Татяна Гатева-Иванова за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок 

от 3 години. 

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

МЛ, относно утвърждаване на проектно предложение по конкурс на ФНИ за 

финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID 19 – 2020 г. по тема „Серопревалентност на новото 

коронавирусно заболяване (COVID 19) и етиологична структура на респираторните 

инфекции в бургаска област“, съвместно с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение по конкурс на ФНИ за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с 

пандемията от COVID 19 – 2020 г. по тема „Серопревалентност на новото 

коронавирусно заболяване (COVID 19) и етиологична структура на респираторните 

инфекции в бургаска област“, съвместно с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас. 

5.5. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, относно публикуване в Издателството 

на БАН „Проф. Марин Дринов“ на том на международна конференция „Constructive 

Theory of Functions, 2019“, посветен на паметта на акад. Благовест Сендов, без 

финансови ангажименти от страна на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за публикуване в Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ на 

том на международна конференция „Constructive Theory of Functions, 2019“, посветен на 

паметта на акад. Благовест Сендов, без финансови ангажименти от страна на ИМИ. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно 

зачисляване на Стефана Петрова, като задочен докторант към секцията по докторска 

програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии“, по тема „Изграждане на съчетаваща (синтетична) компетентност в 

иновативно училище“, с научен ръководител проф. д-р Борислав Лазаров, считано от 

1.09.2020 г., НС 

РЕШИ: 

Зачислява Стефана Петрова, като задочен докторант към секцията по докторска 

програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии“, по тема „Изграждане на съчетаваща (синтетична) компетентност в 
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иновативно училище“, с научен ръководител проф. д-р Борислав Лазаров, след 

представяне на протокол от изпит по английски език, считано от 01.09.2020 г. 

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

МЛ, относно зачисляване на Станислав Георгиев, като редовен докторант към секция 

ИОВС по докторска програма „Информатика“, по тема „Изследване на финансови 

деривати върху криптовалути“, с научен ръководител проф. дмн Огнян Кунчев и изявено 

от него желание да бъде зачислен като задочен докторант, НС 

РЕШИ: 

1. Предлага трансформиране на редовната докторантура в задочна. 

2. Зачислява Станислав Георгиев, като задочен докторант към секция ИОВС по 

докторска програма „Информатика“, по тема „Изследване на финансови деривати върху 

криптовалути“, с научен ръководител проф. дмн Огнян Кунчев, считано от 01.09.2020 г. 

6.3. По приемане на тримесечен отчет за работата на Младен Вълков, редовен 

докторант към секция ОМИ, с научен ръководител проф. д-р Тони Чехларова за периода 

01.01.2020 г. – 01.03.2020 г., НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечния отчет за работата на Младен Вълков, редовен докторант към 

секция ОМИ, с научен ръководител проф. д-р Тони Чехларова за периода 01.01.2020 г. – 

01.03.2020 г. 

По точка седма от дневния ред 

7.1. Акад. В. Дренски представи резултатите от избора на комисията за Наградата 

на ИМИ по математика: носителя на наградата на ИМИ за 2020 г. е Грета Панова. 

7.2. Проф. В. Милушева предложи да се призоват секциите в срок до 10.07.2020 г. 

да предложат актуализация на темите и научните ръководители на бюджетни проекти на 

ИМИ-БАН за периода 2020-2023. След единодушно гласуване, НС 

РЕШИ: 

НС призовава секциите в срок до 10.07.2020 г. да предложат актуализация на 

темите и научните ръководители на бюджетни проекти на ИМИ-БАН за периода 

2020-2023. 

7.3. Доц. Кр. Иванова постави въпроса как да се постигне по-голяма 

информираност на хората в ИМИ за предстоящите заседания на НС като изброи 

възможни пътища за това: писма до everybody, писма до ръководителите на секции, 

поставяне на съобщения на сайта на ИМИ. След кратко дискусия, НС единодушно 

РЕШИ: 

Писмата, изпращани до членовете на НС, с уведомление за предстоящо заседание, 

да се изпращат и до ръководителите на секции. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


