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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 4 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 19.02.2021 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. Доклад на Директора на ИМИ.  

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

3. Избори за заемане на академични длъжности в ИМИ.  

4. Доклади. 

5. Докторантски въпроси. 

6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

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

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

професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Диференциални 

уравнения“, за нуждите на секция „Диференциални уравнения и математическа физика“, 

се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Отлага решението за следващ Научен съвет. 

1.2. По писмо от председателя на ОС на БАН относно подготвяне на предложения 

до Комисията по научна политика и стратегия при 8-то ОС на БАН за промени в 

критериите при формиране на Компонент 2 със срок 20 април 2021 г., се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Възлага на Комисията по научна политика и структурни промени към НС на ИМИ 

да внесе в НС предложения за промени в критериите при формиране на Компонент 2 до 

следващото заседание на НС. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили въпроси за разглеждане. 



2 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Избор на „главен асистент“ за нуждите на ИМИ 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.  

Председателят на Научното жури проф. Петър Бойваленков представи 

предложението на журито – ас. д-р Тодор Христомиров Брънзов. Състоя се дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Тодор Христомиров Брънзов за „главен асистент“ за нуждите на 

ИМИ 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). 

3.2. По избор на „главен асистент“ за нуждите на ИМИ 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. 

 Председателят на Научното жури доц. Красимира Иванова представи 

предложението на журито – ас. д-р Максим Красимиров Гойнов. Състоя се дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Максим Красимиров Гойнов за „главен асистент“ за нуждите на 

ИМИ 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). 

3.3. По доклад от проф. д-р Златинка Ковачева, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране“, относно признаване на академичната длъжност „главен 

асистент“ на асистент д-р Юри Митков Димитров, придобита в Лесотехническия 

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. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Признава академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5. Математика на главен асистент д-р Юри Митков Димитров 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 четвърта от дневния ред 

4.1. По 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 атестиране на служителите на ИМИ. 

2. Възлага на комисия в състав: 

- председател на ОСУ в ИМИ – проф. Е. Попова, 

- председател на КНПСП – проф. К. Иванов, 
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- председател на АК – доц. Д. Панева-Маринова, 

- представител на ръководството на НС – проф. Цв. Цачев, 

- представител на административното ръководство – проф. В. Милушева, 

да изготви предложения за изменение на Правилника за дейността на ИМИ. 

4.2. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от доц. д-р Николай 

Китанов, 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 в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Николай Китанов на непълно работно 

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

4.3. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от проф. дмн Максим 

Тодоров, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ, се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Максим Тодоров за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 

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

относно избор 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“, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 

Уравнения на математическата физика, обявен в Държавен вестник, бр. 

108/22.12.2020 г., за нуждите на секцията: 

1. проф. дфн Стойчо Стоянов Язаджиев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. дмн Валерий Христов Ковачев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. проф. дмн Анжела Славова Попиванова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

4. проф. д-р Михаил Димов Тодоров – ТУ-София – външен; 

5. доц. д-р Цветан Димитров Христов – СУ-ФМИ – външен; 

6. проф. дмн Снежана Георгиева Христева-Краева – ПУ „Паисий Хилендарски“ – 

външен;  

7. проф. д-р Георги Пенчев Венков – ТУ-София – външен. 

Резерви: 

- проф. дмн Цвятко Василев Рангелов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

- доц. д-р Тодор Павлов Попов – СУ-ФМИ – външен. 

4.5. По доклад от проф. дмн Анжела Славова с предложение ИМИ, съвместно със 

СУБ, да е съорганизатор без финансови ангажименти на Осмата международна 

конференция „New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences“ 

(NTADES 2021), която ще се проведе в „Св. Св. Константин и Елена“ в сътрудничество 

със Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM) в периода 06-09.09.2021 г. и ще 

бъде посветена на 75 годишния юбилей на акад. Петър Попиванов, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ да е съорганизатор без финансови ангажименти на Осмата 

международна конференция „New Trends in the Applications of Differential Equations in 

Sciences“ (NTADES 2021). 

http://www.uni-plovdiv.bg/
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По точка пета от дневния ред 

5.1. По утвърждаване на учебни програми за докторантски курсове, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебните програми на следните докторантски курсове: 

- Базов докторантски курс по докторска програма „Информатика“: Технологии 

за представяне и управление на знания; 

- Специализиран докторантски курс по докторска програма „Информатика“: 

Анализ и управление на големи обеми от данни; 

- Специализиран докторантски курс по докторска програма „Информатика“: 

Технологии и услуги в системи за управление на цифрово съдържание; 

- Базов докторантски курс по докторска програма „Информатика“: Теория на 

кодирането; 

- Специализиран докторантски курс докторска програма „Информатика“: 

Паралелно програмиране; 

- Специализиран докторантски курс по докторска програма „Информатика“: 

Комбинаторни алгоритми в теория на кодирането. 

5.2. По утвърждаване на индивидуални планове за работа на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуалните планове за работа на следните докторанти: 

- Станислав Георгиев, задочен докторант към секция ИОВС, с научен 

ръководител проф. дмн Огнян Кунчев; 

- Мария Пашинска, редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител 

проф. дмн Илия Буюклиев. 

5.3. По утвърждаване на конспект за базов докторантски изпит, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспект за базов докторантски изпит със заглавие „Докторантски 

минимум по геометрия“, от индивидуалния план на Виктория Бенчева, задочен 

докторант към секция АГТ, с научен ръководител проф. д-р Величка Милушева. 

По точка шеста от дневния ред 

Няма постъпили предложения. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


