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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 8 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 17.07.2020 г. от 14:00 часа в Мултимедийната зала на ИМИ и чрез 

виртуална Zoom сесия 

ПРИСЪСТВАТ:  

в залата: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. Иванова, акад. Ю. 

Ревалски, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн К. 

Иванов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р В. Милушева, доц. 

дмн М. Савов, доц. д-р Д. Панева-Маринова и ас. д-р Н. Икономов – член със 

съвещателен глас. 

чрез zoom връзка: акад. В. Дренски, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Ц. Байчева, 

проф. д-р Е. Попова. 

ОТСЪСТВАТ: 

проф. дмн И. Ланджев, доц. д-р И. Чипчаков. 

Председателят на НС чл.-кор. Олег Мушкаров откри заседанието. Списъчният 

състав на НС е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 17 

члена 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 ръководители на секции. 

4. Доклади. 

5. Докторантски въпроси. 

6. Разни.  

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад относно обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

научна специалност „Информационно моделиране на обслужващи мрежи“, за нуждите 

на ВНЗ „Информационно моделиране“ НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 

„Информационно моделиране на обслужващи мрежи“, за нуждите на ВНЗ 

„Информационно моделиране“. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По предложение на чл.-кор. О. Мушкаров относно процедурата по формиране 

на нови състави на КНПС и АК към НС на ИМИ, НС 

РЕШИ: 
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Възлага на Председателя на НС в началото на септември 2020 г. да прикани 

секциите да номинират членове за състава на КНПСП към НС на ИМИ и секциите и 

административния отдел да номинират членове за състава на АК към НС на ИМИ. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По възражение от доц. д-р Георги Бояджиев от секция ДУМФ относно 

допуснати нередности по време на заседанието за номиниране на ръководител на 

секцията и отговор на възражението от проф. Анжела Славова се състоя дискусия. След 

дискусията, НС 

РЕШИ: 

За ръководител на секция ДУМФ ще се разглеждат кандидатурите на проф. дмн 

Валерий Ковачев и доц. д-р Георги Бояджиев. 

3.2. По постъпили предложения от секциите за нови ръководители на секции се 

проведе дискусия. В резултат на проведеното гласуване НС 

РЕШИ: 

Избира за ръководители на секции: 

Секция Ръководител 

Алгебра и логика доц. д-р Димитър Гелев 

Анализ, геометрия и топология чл.-кор. Николай Николов 

Диференциални уравнения и математическа физика доц. д-р Георги Бояджиев 

Изследване на операциите, вероятности и 

статистика 
проф. дмн Евгения Стоименова 

Математическо моделиране и числен анализ проф. дмн Камен Иванов 

Математически основи на информатиката доц. д-р Христо Костадинов 

Софтуерни технологии и информационни системи доц. д-р Красимира Иванова 

Математическа лингвистика доц. д-р Десислава Панева-Маринова 

ВНЗ Информационно моделиране проф. д-р Златинка Ковачева 

Образование по математика и информатика проф. д-р Борислав Лазаров 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ Информационно 

моделиране, относно кандидатура на гл. асистент Венелин Тодоров за участие в конкурс 

за наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Република България се проведе 

дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Подкрепя кандидатура на гл. асистент Венелин Тодоров за участие в конкурс за 

наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Република България. 

4.2. По доклад от акад. Станимир Троянски и акад. Веселин Дренски, главни 

редактори на „Сердика математическо списание“, относно избор на Севджан Хаккъев от 

Шуменския университет за член на Редколегията на списанието НС  

РЕШИ: 

Избира Севджан Хаккъев от Шуменския университет за член на Редколегията на 

списание „Сердика математическо списание“. 

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

относно  предложение ИМИ да бъде съорганизатор на 15-и уъркшоп по коректност на 
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оптимизационни проблеми и свързани тематики, който ще се проведе в периода 

28.06.-02.07.2021 г., като се ангажира със счетоводното обслужване и с електронното 

обявяване на събитието на страницата на института, без поемане на финансови 

ангажименти се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и проведено гласуване НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор на 15-и уъркшоп по коректност на 

оптимизационни проблеми и свързани тематики, който ще се проведе в периода 

28.06.-02.07.2021 г., като се ангажира със счетоводното обслужване и с електронното 

обявяване на събитието на страницата на института, без поемане на финансови 

ангажименти. 

4.4. По предложение от проф. д-р Величка Милушева, научен секретар на ИМИ 

относно утвърждаване на теми и ръководители на научните колективи на бюджетно 

финансираните проекти на секциите, НС 

РЕШИ: 

Одобрява теми и ръководители на научните колективи на бюджетно 

финансираните проекти на секциите за периода 2020-2023 г., както следва: 

 

секция тема ръководител на 

проекта 

АЛ Алгебра, логика, алгебрична геометрия и 

приложения 

доц. д-р Димитър 

Гелев 

АГТ Многомерен комплексен анализ, диференциална 

геометрия и топология 

проф. д-р Величка 

Милушева 

АГТ Математически анализ и приложения Проф. дмн 

Йорданка Панева-

Коновска 

ДУМФ Приложения на уравненията на математическата 

физика 

проф. дмн Анжела 

Славова 

ДУМФ Диференциални уравнения проф. дмн Валерий 

Ковачев 

ИОВС Вероятности, статистика и случайни процеси проф. дмн Евгения 

Стоименова 

ИОВС Оптимизационни модели и вариационен анализ, проф. д-р Николай 

Живков 

ММЧА Теория на апроксимациите и приложения  проф. дмн Камен 

Иванов 

ММЧА  Числен анализ на нелинейни процеси: 

математически модели, алгоритми, числен 

експеримент 

доц. д-р Иван 

Бажлеков 

ММЧА Математическо моделиране и компютърни 

симулации на биопроцеси 

доц д-р Петър 

Рашков 

МОИ Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането доц. д-р Христо 

Костадинов 

СофТИС Изследване на подходи и проблеми в софтуерните 

технологии и информационните системи и 

валидиране на предлаганите решения 

доц. д-р Красимира 

Иванова, 

МЛ Методи, средства и ресурси за обработка и 

управление на знания 

доц. д-р Десислава 

Панева – Маринова 
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ВНЗ Информатично моделиране проф. д-р Златинка 

Ковачева 

ОМИ Модели, концепции и дидактически технологии в 

съвременното българско образование по 

математика, информатика и информационни 

технологии 

проф. д-р Борислав 

Лазаров 

общо- 

институт- 

ски 

Научно осигуряване на състезания по математика, 

информатика и математическа лингвистика: 

стратегия и учебни материали 

проф. дмн Емил 

Колев 

 

4.5. По предложение от чл.-кор. Н. Николов за промяна в Статута на асоцииран 

член НС 

РЕШИ: 

Точка 1 в Статута на асоцииран член към ИМИ-БАН както следва: „За асоцииран 

член на ИМИ се избира по негово желание лице, което притежава образователна и 

научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“ или техен еквивалент, 

което: …“. 

4.6. 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, 

НС 

РЕШИ: 

Избира Чавдар Дангалчев за асоцииран член на ИМИ БАН. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По протокол от заседание на секция МОИ за предварителна защита на 

дисертационния труд на Негослав Събев, редовен докторант към секцията, с 

предложения за откриване на процедура по защита и състав на Научно жури НС 

РЕШИ: 

За защитата на дисертационния труд на Негослав Събев, редовен докторант към 

секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова, избира научно жури в 

състав: 

- доц. д-р Красимира Иванова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

- доц. д-р Галина Богданова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

- проф. дмн Стоян Капралов – ТУ Габрово – външен; 

- проф. дпн Васил Милушев – ПУ – външен; 

- доц. д-р Мая Димитрова – ИР-БАН – външен 

Резерви: 

- доц. Йордан Щерев – НВУ, Велико Търново – външен; 

- проф. дмн Емил Колев – ИМИ-БАН – вътрешен. 

5.2. По приемане на тримесечни отчети за работата на редовни докторанти НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечните отчети на: 

- Младен Вълков, редовен докторант към секция ОМИ, с научен ръководител 

проф. д-р Тони Чехларова за периода 01.01.2020 – 01.03.2020 г.; 

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

доц. д-р Юри Борисов за периода 01.04.2020 – 30.06.2020 г.; 
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- Галина Люцканова-Жекова, редовен докторант към секция ММЧА, с научни 

ръководители чл.-кор. Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков за периода 

01.05.2020 – 31.07.2020 г. 

5.3. По приемане на атестации на докторанти НС 

РЕШИ: 

Приема атестациите на: 

- Живко Желязков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител 

доц. д-р Христо Костадинов, за периода 1.07.2019 – 30.06.2020 г.; 

- Бисер Цветков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. 

д-р Христо Костадинов, за периода 5.07.2019 – 4.07.2020 г.; 

- Мирослав Димитров, задочен докторант към МОИ, с научен ръководител проф. 

дмн Цонка Байчева, за периода 5.07.2019 – 5.07.2020 г.; 

- Виктория Бенчева, докторант на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с 

научен ръководител проф. д-р Величка Милушева, за периода юли 2019 – юли 

2020 г.  

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

ръководители чл.-кор. Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков за периода 

01.08.2020 – 31.07.2020 г. 

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

относно отчисляване с право на защита на Галина Люцканова-Жекова, редовен 

докторант към секцията с научни ръководители чл.-кор. Красимир Данов и доц. д-р Иван 

Бажлеков НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Галина Люцканова-Жекова, редовен докторант към 

секцията с научни ръководители чл.-кор. Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков. 

5.5. По утвърждаване на индивидуален план за работа на докторант на 

самостоятелна подготовка Марин Генов с научен ръководител проф. Людмил Кацарков 

НС 

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуалния план за работа на докторант на самостоятелна 

подготовка Марин Генов с научен ръководител проф. Людмил Кацарков. 

5.6. По утвърждаване на учебни програми за специализирани докторантски 

курсове НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебни програми за специализирани докторантски курсове: 

- по докторска програма Геометрия и топология, на тема: Алгебрична топология, 

лектор проф. Людмил Кацарков; 

- по докторска програма Геометрия и топология, на тема: Комплексна геометрия, 

лектор проф. Людмил Кацарков. 

5.7. По утвърждаване на конспекти за специализирани докторантски изпити от 

индивидуалния план на докторант на самостоятелна подготовка Марин Генов с научен 

ръководител проф. Людмил Кацарков, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекти за докторантски изпити от индивидуалния план на 

докторант на самостоятелна подготовка Марин Генов с научен ръководител проф. 

Людмил Кацарков, със заглавия „Хомологична алгебра“ (базов докторантски изпит), 
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„Алгебрична топология“ и „Комплексна геометрия“ (специализирани докторантски 

изпити). 

По точка шеста от дневния ред 

Акад. Ю. Ревалски обърна внимание за необходимостта от спешни мерки за 

кадровото укрепване на Института.  

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


