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Р Е Ш Е Н И Я  

ПРОТОКОЛ № 1  

от заседанието на Научния съвет на ИМИ,  

проведено на 22.01.2021 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 М. Савов, проф. 

дмн О. Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. Милушева, 

проф. д-р Е. Попова, 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. Приемане на годишните отчети за дейността на Национална лаборатория 

по компютърна вирусология и на Лаборатория по телематика за 2020 г.  

2. Доклад на Директора на ИМИ.   

3. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.  

4. Избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ.  

5. Доклади.  

6. Докторантски въпроси.  

7. Разни.  

По точка първа от дневния ред  

1.1. По приемане на годишния отчет за дейността на Националната лаборатория по 

компютърна вирусология при БАН за 2020 г., се състоя дискусия.  

Проф. П. Бойваленков представи накратко отчета на НЛКВ.   

След единодушно гласуване, НС  

РЕШИ: 

Приема годишния отчет за дейността на Националната лаборатория по компютърна 

вирусология при БАН за 2020 г.  

1.2. По приемане на годишния отчет за дейността на Лабораторията по телематика 

при БАН за 2020 г., се състоя дискусия.  

Доц. Д. Панева-Маринова представи отчета на ЛТ.  

След единодушно гласуване, НС  

РЕШИ: 

Приема годишния отчет за дейността на Лабораторията по телематика при БАН за 

2020 г.  
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По точка втора от дневния ред  

2.1. По доклад относно промени в статута на бенефициентите в модул „Млади 

учени“ на ННП „Млади учени и постдокторанти“ от ИМИ-БАН, след единодушно 

гласуване, НС  

РЕШИ:  

Остатъкът от средства за 4 месеца от 01.12.2020 до 31.03.2021 г. на ас. Николай 

Николов, който е в неплатен отпуск от 01.12.2020 до 30.11.2021 г., да бъдат разпределени 

по равно между останалите трима бенефициенти на програмата.  

2.2. По доклад относно утвърждаване на представителните разходи на ИМИ за 2021 

г., след единодушно гласуване, НС  

РЕШИ:  

Утвърждава представителните разходи на ИМИ за 2021 г.  

2.3. По определяне на комисия за разпределяне на средствата за допълнителни 

стипендии на редовните докторанти, след единодушно гласуване, НС  

РЕШИ: 

Определя комисия за разпределяне на средствата за допълнителни стипендии на 

редовните докторанти в състав:  

- акад. Веселин Дренски (председател);  

- чл.-кор. Николай Николов;  

- проф. дмн Младен Савов;  

- проф. д-р Евгения Попова;  

- проф. д-р Нели Манева;  

- ред. докторант Александра Николова.  

2.4. По доклад относно признаване на академична длъжност доцент по математика 

на доц. д-р Димитринка Иванова Владева-Трендафилова от Лесотехнически 

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

степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН, се състоя дискусия.  

Акад. В. Дренски представи кандидатурата, както и положителното становище на 

секция АЛ. Посочи, че удовлетворява минималните критерии на ИМИ-БАН за 

длъжността „доцент“.   

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС  

РЕШИ: 

Признава академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика на доц. д-р Димитринка Иванова Владева-Трендафилова от Лесотехнически 

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

степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН.  

По точка трета от дневния ред 

Няма въпроси за разглеждане.  

По точка четвърта от дневния ред 
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4. По избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика 

(Информационно моделиране на обслужващи мрежи)“, обявен в ДВ 70/07.08.2020 г.   

Проф. д-р Калинка Калоянова представи доклад за работата на научното жури по 

конкурса и предложението на журито избор на единствения кандидат гл. ас. д-р Велин 

Андонов.  

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС  

РЕШИ: 

Избира гл. ас. д-р Велин Андонов за „доцент“ в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика 

(Информационно моделиране на обслужващи мрежи)“.  

По точка пета от дневния ред  

5.1. По предложения за най-значимо научно и научно-приложно постижение на 

ИМИ за 2020 година, се състоя дискусия.  

В резултат на обсъжданията и гласуването в zoom платформата, НС  

РЕШИ: 

1. За най-добро научно постижение за ИМИ за 2020 г. се избира предложението с 

автор чл.-кор. Николай Николов.  

2. За най-добро научно-приложно постижение за ИМИ за 2020 г. се избира 

предложението с автори гл. ас. д-р Милен Борисов, проф. д-р Нели Димитрова и проф. 

дмн Михаил Кръстанов.  

5.2. По приемане на отчети по проекти от бюджетната субсидия за 2020 г., НС 

РЕШИ:  

Приема отчетите по проекти от бюджетната субсидия за 2020 г., както следва:  

  

Тема на проекта  Ръководител  

Алгебра,  логика,  алгебрична  геометрия 

и приложения  

доц. д-р Димитър Гелев  

Многомерен комплексен анализ, диференциална 

геометрия и топология  

проф. д-р Величка Милушева  

Математически анализ и приложения  проф. дмн Йорданка Панева- 

Коновска  

Приложения на уравненията на математическата 

физика  

проф. дмн Анжела Славова  

Диференциални уравнения  проф. дмн Валерий Ковачев   

Оптимизационни модели и вариационен анализ   проф. д-р Николай Живков  

Вероятности, статистика и случайни процеси  проф. дмн Евгения Стоименова  

Изследване на подходи и проблеми в софтуерните 

технологии и информационните системи и 
валидиране на предлаганите решения  

доц. д-р Красимира Иванова  
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Теория на апроксимациите и приложения  проф. дмн Камен Иванов  

Математическо  моделиране  и  компютърни  

симулации на биопроцеси  

доц. д-р Петър Рашков  

Числен анализ на нелинейни физични процеси: 

математически модели, алгоритми, числен 

експеримент  

доц. д-р Иван Бажлеков  

Методи, средства и ресурси за обработка и 

управление на знания   

доц. д-р Десислава Панева-

Маринова   

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

Модели, концепции и дидактически технологии в 

съвременното българско образование по 

математика, информатика и информационни 

технологии  

проф. д-р Борислав Лазаров  

Информационно моделиране  проф. д-р Златинка Ковачева  

Научно осигуряване на състезания по математика, 

информатика и математическа лингвистика: 
стратегии и учебни материали  

проф. дмн Емил Колев  

  

5.3 По приемане на Правилник за работата на КНПСП към ИМИ-БАН, отложен от 

заседанието на НС на 18.12.2020 (Пр.12, т. 3.7), след единодушно гласуване, НС  

РЕШИ: 

Приема Правилник за работата на КНПСП към ИМИ-БАН.  

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

Атестационната комисия при НС на ИМИ относно приемане на Правилник за работа на 

АК и приемане на Правилник за атестиране на служителите на ИМИ, се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС  

РЕШИ: 

1. Приема Правилник за работата на Атестационната комисия.  

2. Правилник за атестиране на служителите на ИМИ да бъде разгледан на 

съвместно заседание на АК и КНПСП.  

5.5. По доклад от Галина Георгиева – гл. счетоводител и от Галя Стоянова – н-к 

отдел “Човешки ресурси“ относно запазване на досегашните месечни възнаграждения за 

присъдена ОНС „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС  

РЕШИ: 

Запазва досегашния размер на възнаграждения за присъдена ОНС „доктор“ и 

научна степен „доктор на науките“, както следва:  

- ОНС „доктор“– 200 лева;  

- научна степен „доктор на науките“ – 300 лева.  

5.6. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от доц. д-р Златогор 

Минчев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно време, по 
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реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състоя дискусия. След прекратяване на дискусията и 

гласуване през zoom платформата, НС  

РЕШИ:  

Продължава трудовия договор на доц. д-р Златогор Минчев, на непълно работно 

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

5.7. По предложение от доц. д-р Георги Бояджиев и заявление от проф. д-р Стойчо 

Язаджиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия.   

След прекратяване на дискусията и гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Стойчо Язаджиев, на непълно работно 

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

5.8. По протокол от заседание на секция АГТ, относно предложение за именуване 

на обект на името на акад. Благовест Сендов в община София, се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС  

РЕШИ: 

Секция АГТ да изготви мотивировка и ръководството на ИМИ-БАН съвместно с 

ръководството на СМБ да направи постъпки пред Столичния общински съвет за 

именуване на обект (улица, площад, училище, и др.) на името на акад. Благовест Сендов.   

5.9. По протокол от заседание на секция АГТ и заявление от проф. дмн Йохан 

Давидов, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН, се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване през zoom платформата, НС  

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Йохан Давидов за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години.  

5.10. По протокол от заседание на секция АГТ и заявление от проф. дмн Ралица 

Ковачева, относно продължаване на статута ѝ на асоцииран член на ИМИ-БАН, след 

гласуване в zoom платформата, НС  

РЕШИ:  

Продължаване на статута на асоцииран член на ИМИ-БАН на проф. дмн Ралица 

Ковачева за срок от 3 години.  

5.11. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, р-л секция СофТИС, относно 

състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“, 

НС  

РЕШИ:  

Утвърждава следния състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

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

информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

научна специалност Информатика (Съвременни технологии за запазване, достъпност и 

защита на научното и културно наследство), обявен в Държавен вестник, бр. 

102/01.12.2020 г.:  

1. проф. дмн Петър Любомиров Станчев – ИМИ-БАН – вътрешен;  

2. проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова – ИМИ-БАН – вътрешен;  
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3. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – ИМИ-БАН – вътрешен;  

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

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

6. проф. дмн Георги Атанасов Тотков – ПУ „Паисий Хилендарски“ – външен;  

7. проф. д-р Иван Колев Койчев – СУ „Св. Климент Охридски“ – външен.  

Резерви:  

- доц. д-р Тодорка Герасимова Александрова – ИМИ-БАН – вътрешен;  

- проф. д-р Кирил Иванов Симов – ИИКТ – външен.  

5.12. По протокол от заседание на секция МЛ относно състав на Научно жури по 

конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“, НС  

РЕШИ: 

Утвърждава следния състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

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

информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

научна специалност Информатика (Системи за управление на цифрово културно 

съдържание и електронно обучение), обявен в Държавен вестник, бр. 102/01.12.2020 г.:  

1. проф. дмн Петър Любомиров Станчев – ИМИ-БАН – вътрешен;  

2. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – ИМИ-БАН – вътрешен;  

3. доц. д-р Александър Илиев Илиев – ИМИ-БАН – вътрешен;  

4. доц. д-р Тодорка Герасимова Александрова – ИМИ-БАН – вътрешен;  

5. акад. Иван Петков Попчев – ИИКТ-БАН – външен;  

6. проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УНИБИТ – външен;  

7. проф. д-р Красен Стефанов Стефанов – ФМИ-СУ – външен.  

Резерви:   

- проф. д-р Владимир Борисов Периклиев – ИМИ-БАН – вътрешен;  

- проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика-БАН – 

външен.  

5.13. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, р-л секция СофТИС, относно 

състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент“, НС  

РЕШИ:  

Утвърждава следния състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

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

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, научна специалност Информатика (Софтуерни технологии за 

виртуални общности), обявен в Държавен вестник, бр. 102/01.12.2020 г.  

1. проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков – ИМИ-БАН – вътрешен;  

2. проф. д-р Радослав Димов Павлов – ИМИ-БАН – вътрешен;  

3. проф. дмн Георги Атанасов Тотков – ПУ „Паисий Хилендарски“ – външен;  

4. проф. д-р Иван Колев Койчев – СУ „Св. Климент Охридски“ – външен;  

5. доц. д-р Павел Стоянов Петров – ИУ-Варна – външен.  

Резерви:  

- доц. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова – ИМИ-БАН – вътрешен;  

- доц. д-р Румен Димов Андреев – ИИКТ – външен.  
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5.14. По протокол от заседание на секция МЛ относно състав на Научно жури по  

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, НС  

РЕШИ: 

Утвърждава следния състав на Научно жури по Конкурс за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, научна специалност Информатика (Системи за управление на 

цифрово културно съдържание), обявен в Държавен вестник, бр. 102/01.12.2020 г.:  

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

2. акад. Иван Петков Попчев – ИИКТ-БАН – външен;  

3. проф. дн Даниела Иванова Борисова, УниБИТ, ИИКТ-БАН – външен;  

4. проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН – външен;  

5. проф. д-р Кирил Иванов Симов – ИИКТ-БАН – външен.  

Резерви:   

- проф. д-р Владимир Борисов Периклиев – ИМИ-БАН – вътрешен;  

- проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – външен.  

5.15. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на секция ИОВС, 

относно състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, НС  

РЕШИ:  

Утвърждава следния състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

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

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Теория 

на вероятностите и математическа статистика (Стохастични модели във финансите), 

обявен в Държавен вестник, бр. 108/22.12.2020 г.:  

1. проф. дмн Евгения Асенова Стоименова – ИМИ-БАН – вътрешен;  

2. проф. дмн Огнян Иванов Кунчев – ИМИ-БАН – вътрешен;  

3. проф. дмн Младен Светославов Савов – ИМИ-БАН – вътрешен;  

4. акад. Иван Петков Попчев – ИИКТ-БАН – външен;  

5. проф. дмн Николай Михайлов Янев – външен;  

6. проф. дмн Леда Димитрова Минкова – ФМИ-СУ – външен;  

7. доц. д-р Велика Илиева Драгиева – ЛТУ – външен.  

Резерви:   

- проф. дмн Марусия Никифорова Божкова – ИМИ-БАН – вътрешен;  

- проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – ПУ „Паисий Хилендарски“ – 

външен.  

По точка шеста от дневния ред  

6.1. По приемане на годишни атестации на докторанти, НС  

РЕШИ: 

Приема годишните атестации на:  
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- Александра Николова, редовен докторант към секция МЛ, с научен 

ръководител проф. д-р Радослав Павлов, за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.;  

- Йордан Стойков, задочен докторант към секция МЛ, с научен ръководител 

доц. д-р Десислава Панева-Маринова, за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.;  

- Цветан Цоков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител 

доц. д-р Христо Костадинов, за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.;  

- Паскал Пиперков, задочен докторант към секция МОИ, с научен 

ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.;  

- Павел Стойнов, задочен докторант към секция ДУМФ, с научен 

ръководител проф. дмн Анжела Славова, за периода 01.01.2020 – 01.01.2021 г.  

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

ръководител проф. д-р Тони Чехларова за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.  

6.2. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Мария Пашинска, 

редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев,  

НС  

РЕШИ:  

Отлага приемането на индивидуалния план за работа на редовния докторант Мария 

Пашинска до приемането на учебни програми за специализираните курсове, заложени в 

нейния план.  

6.3. По утвърждаване на конспект за специализиран докторантски изпит, НС  

РЕШИ: 

Утвърждава конспект за специализиран докторантски изпит, от индивидуалния 

план на Павел Стойнов, задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител 

проф. дмн Анжела Славова, със заглавие „Приложение на КНМ за изследване на модели, 

възникващи във финансовата математика“.  

6.4. По отчисляване с право на защита, НС  

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Александра Николова, редовен докторант към секция 

МЛ, с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов.  

6.5. По приемане на тримесечен отчет на редовен докторант, НС  

РЕШИ: 

Приема тримесечния отчет на Младен Вълков, редовен докторант към секция ОМИ 

с научен ръководител проф. д-р Тони Чехларова за периода октомври – декември 2020 г.  

6.6. По доклад от доц. д-р Детелин Лучев, председател на научно жури, назначено 

със заповед на Директора № 211/02.12.2020, относно избор на нов състав на Научното 

жури по процедурата за защита на докторска дисертация на Орлин Кузов, НС  

РЕШИ: 

Избира нов състав на Научното жури по процедурата за защита на докторска 

дисертация на Орлин Кузов, докторант на самостоятелна подготовка към секция МЛ, за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“, на тема „ИКТ инструментариум 

за иновативни методи и приложения в образователния процес“, както следва:  

1. доц. д-р Детелин Михайлов Лучев – ИМИ-БАН – вътрешен;   
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2. доц. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова – ИМИ-БАН – вътрешен;  

3. проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ-БАН – външен;   

4. проф. дин Владимир Симов Йоцов – УниБИТ – външен;   

5. проф. д-р Росица Желязкова Донева – ПУ „Паисий Хилендарски“ – външен.  

Резерви:   

- проф. дмн Петър Любомиров Станчев – ИМИ-БАН – вътрешен;   

- проф. дн Любка Атанасова Дуковска – Тракийски университет, ИИКТ-БАН – 

външен.   

По точка седма от дневния ред  

Няма постъпили предложения.  

  

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:         

           (чл.-кор. О. Мушкаров)  

  

ПРОТОКОЛИРАЛ:        СЕКРЕТАР НА НС:  

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


