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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 18.12.2020 г. от 14:00 часа чрез zoom-връзка 

ПРИСЪСТВАТ: 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 Е. Колев, проф. 

дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн О. Кунчев, проф. 

дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Е. Попова, 

доц. дмн М. Савов, доц. д-р Д. Панева-Маринова, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р Н. 

Икономов – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВА: акад. Ю. Ревалски. 

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

състав на НС е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 18 

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. Доклади. 

4. Докторантски въпроси. 

5. Разни.  

 

Преди началото на заседанието чл.-кор. О. Мушкаров прочете поздравителен адрес 

от ИМИ-БАН към акад. Веселин Дренски, по случай неговата 70-годишнина. 

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 „Информатика“ (Моделиране на сложни системи с голяма 

размерност), 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 

„Информатика“ (Моделиране на сложни системи с голяма размерност), за нуждите на 

ВНЗ Информационно моделиране. 

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

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

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 

„Математическа логика“ (Приложна логика), за нуждите на секция Алгебра и логика, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област 

на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
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направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическа логика“ (Приложна 

логика), за нуждите на секция Алгебра и логика. 

1.3. Акад. В. Дренски информира за разпределянето на средствата по допълнително 

материално стимулиране в края на годината. Той предложи в следващата година, след 

като се гласуват и новите правила в БАН, КНПСП да актуализира тези критерии. Също 

така той призова да се обърне специално внимание на секретарите за внимателно 

преглеждане на данните за отчета в системата Соникс. 

1.4. Акад. В. Дренски апелира за активизиране на семинарната дейност онлайн, 

доколкото създалата се ситуация показа възможностите за организиране на такива 

съвместни семинари с организации и/или лектори от чужбина. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По предложение за удостояване на акад. Веселин Дренски с почетно отличие 

на ИМИ – Медал с лента, по повод неговата 70-годишнина, след анонимно гласуване, 

НС 

РЕШИ: 

Удостоява акад. Веселин Дренски с почетно отличие на ИМИ – Медал с лента, за 

особено големи заслуги за развитието на математиката и по повод неговата 70-

годишнина. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от проф. дмн Марусия 

Божкова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН, се проведе анонимно гласуване през платформата zoom. 

След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Марусия Божкова на непълно работно 

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

3.2. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от проф. дмн Надежда 

Рибарска, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН, се проведе анонимно гласуване през платформата zoom. 

След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Надежда Рибарска на непълно работно 

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

3.3. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция ММЧА и 

заявление от доц. д-р Станислав Харизанов, относно продължаване на трудовия му 

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

дискусия. След прекратяване на дискусията се проведе анонимно гласуване през 

платформата zoom. След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Станислав Харизанов на непълно 

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

3.4. По доклад от доц. д-р Георги Бояджиев, ръководител на секция ДУМФ и 

заявление от проф. дмн Валерий Ковачев, относно продължаване на трудовия му договор 

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

проведе анонимно гласуване през платформата zoom. След проведеното гласуване, НС  
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РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Валерий Ковачев по реда на §4, ал. 2 

от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

3.5. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от доц. дмн Младен 

Савов, относно приравняване на академичната му длъжност в ИМИ с академичната 

длъжност „професор“ по математика, която заема във ФМИ-СУ се проведе дискусия. 

След състоялата се дискусия се проведе анонимно гласуване през платформата zoom. 

След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Признава придобитата академична длъжност „професор“ по математика във ФМИ 

на СУ, съгл. чл.11 на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и за заемане на академични длъжности в ИМИ при БАН. 

3.6. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от проф. дмн Любен 

Мутафчиев, относно продължаване на статута му на асоцииран член на ИМИ-БАН, се 

проведе анонимно гласуване през платформата zoom. След проведеното гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на проф. дмн Любен Мутафчиев на асоцииран член на ИМИ-

БАН за срок от 3 години. 

3.7. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, председател на КНПСП, относно 

Проекта за Правилник за работата на КНПСП към ИМИ-БАН, се състоя дискусия. След 

проведена дискусия, НС 

РЕШИ: 

Отлага приемането на Правилник за работата на КНПСП към ИМИ-БАН за 

следващото заседание на НС. 

3.8. По приемане на научен отчет за етап 2 и окончателен научен отчет на проект 

на тема „Кодове и комбинаторни конфигурации“ по конкурс „Фундаментални научни 

изследвания“ на ФНИ, с ръководител на научния колектив проф. дмн Илия Буюклиев, 

НС 

РЕШИ: 

Приема научен отчет за етап 2 и окончателен научен отчет на проект на тема 

„Кодове и комбинаторни конфигурации“ по конкурс „Фундаментални научни 

изследвания“ на ФНИ, с ръководител на научния колектив проф. дмн Илия Буюклиев. 

По точка четвърта от дневния ред 

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

относно зачисляване на Мария Пашинска като редовен докторант към секция МОИ по 

докторантска програма „Информатика“, с научен ръководител проф. дмн Илия 

Буюклиев, при успешно полагане на изпита по английски език, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Мария Пашинска като редовен докторант към секция МОИ по 

докторантска програма „Информатика“, с научен ръководител проф. дмн Илия 

Буюклиев, при успешно полагане на изпита по английски език. 

4.2. По утвърждаване на атестацията на Димитър Добрев, докторант на 

самостоятелна подготовка към секция АЛ, с научен консултант доц. д-р Любомир 

Иванов за периода 28.01.2019 – 28.01.2020 г., се състоя дискусия. След приключване на 

дискусията, НС 

РЕШИ: 
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Утвърждава атестацията на Димитър Добрев, докторант на самостоятелна 

подготовка към секция АЛ, с научен консултант доц. д-р Любомир Иванов за периода 

28.01.2019 г. – 28.01.2020 г. 

4.3. По приемане на тримесечния отчет за работа на Александра Николова, редовен 

докторант към секция МЛ, с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов, за периода 

01.10.2020 – 31.12.2020 г., НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечния отчет за работа на Александра Николова, редовен докторант 

към секция МЛ, с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов, за периода 

01.10.2020 – 31.12.2020 г. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По предложение от проф. дмн Йохан Давидов НС да възложи на КНПСП да 

разгледа въпросите, свързани с възможността за участие на чуждестранни учени в 

състава на журита по ЗРАСРБ, се проведе дискусия. След прекратяване на дискусията и 

проведено гласуване, НС 

РЕШИ: 

Препоръчва на секциите, при изготвяне на предложения за членове на жури и липса 

на достатъчно специалисти в България, да се включват чуждестранни специалисти. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


