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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 5 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 19.03.2021 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, акад. Ю. Ревалски, 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.  

Председателят на НС чл.-кор. Олег Мушкаров 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. Доклад на Директора на ИМИ.  

2. Избор на ръководен екип на ИМИ. 

3. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

4. Избори за заемане на академични длъжности в ИМИ. 

5. Доклади. 

6. Докторантски въпроси. 

7. Разни.  

 

Преди започване на заседанието чл.-кор. О. Мушкаров връчи поздравителен адрес 

от ИМИ на акад. Ю. Ревалски по случай неговата 65 годишнина, а проф. П. Бойваленков 

информира за отличаването на проф. В. Кирякова с грамота от БАН за значим 

индивидуален принос за оформяне на h-индекса на БАН. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад (отложен от предишно заседание) относно обявяване на конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ по 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“, след единодушно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5. Математика, научна специалност „Диференциални уравнения“. 

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

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

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 

„Математически анализ и приложения“, за нуждите на секция „Анализ, геометрия и 

топология“, се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ: 
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Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по област 

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

направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически анализ и 

приложения“. 

По точка втора от дневния ред 

Във връзка с изтичането на мандата на досегашното ръководство проф. П. 

Бойваленков, директор на ИМИ-БАН, предложи на НС да освободи с благодарности 

проф. д-р Нели Димитрова като заместник-директор на ИМИ и проф. д-р Величка 

Милушева като научен секретар на ИМИ за усилията и труда, които те вложиха през 

изтеклия мандат.  

Той представи своите предложения за заместник-директори и научен секретар, 

както следва: 

- чл.-кор. Николай Николов за заместник-директор (ресор „Научна политика и 

работа с млади таланти“); 

- проф. д-р Величка Милушева за заместник-директор (ресор „Академично 

развитие, национални, европейски и международни проекти и програми“); 

- доц. д-р Красимира Иванова за научен секретар. 

След анонимно гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

- Освобождава с благодарност проф. д-р Нели Димитрова като заместник-

директор на ИМИ и проф. д-р Величка Милушева като научен секретар на 

ИМИ;  

- Избира чл.-кор. Николай Николов за заместник-директор (ресор „Научна 

политика и работа с млади таланти“); 

- Избира проф. д-р Величка Милушева за заместник-директор (ресор 

„Академично развитие, национални, европейски и международни проекти и 

програми“); 

- Избира доц. д-р Красимира Иванова за научен секретар. 

По точка трета от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров предложи на мястото на досегашния секретар на НС доц. Кр. 

Иванова да бъде избрана доц. Д. Панева-Маринова. 

След анонимно гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Десислава Панева-Маринова за секретар на Научния съвет на 

ИМИ. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад-заключение от акад. В. Дренски, председател на научно жури за 

избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна 

специалност Математически методи във физиката (Алгебрични и статистически методи) 

обявен в ДВ бр. 89/16.10.2020 г., с предложение на научното жури: гл. ас. д-р Веселин 

Филев, се състоя дискусия. 

Акад. В. Дренски представи накратко научните постижения на избрания кандидат 

и решението на научното жури. 

След анонимно гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира гл. ас. д-р Веселин Георгиев Филев за „доцент“ за нуждите на ИМИ по 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; 
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професионално направление 4.5 Математика, научна специалност Математически 

методи във физиката (Алгебрични и статистически методи). 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, акад. Веселин Дренски и чл.-кор. 

Олег Мушкаров, относно предложение за отмяна на конференцията „Mathematics Days 

in Sofia 2020“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Отменя конференцията „Mathematics Days in Sofia 2020“. 

5.2. По доклад от Галина Георгиева, главен счетоводител на ИМИ, относно 

утвърждаване на окончателния бюджет на ИМИ-БАН за 2020 г., след единодушно 

гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ-БАН за 2020 г. 

5.3. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от гл. ас. Мира Бивас, 

относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно време, по реда на чл. 

68 от Устава на БАН, се състоя дискусия. 

След анонимно гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ 

Продължава трудовия договор на гл. ас. Мира Бивас, по реда на чл. 68 от Устава на 

БАН. 

5.4. По доклад от чл.-кор. Николай Николов, ръководител на секция АГТ и 

заявление от проф. дмн Йорданка Панева-Коновска относно продължаване на трудовия 

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

след анонимно гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Йорданка Панева-Коновска по реда на 

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

5.5. По доклад от чл.-кор. Николай Николов, ръководител на секция АГТ и 

заявление от проф. дмн Йохан Давидов, относно избора му за професор-емеритус, се 

състоя дискусия. 

След анонимно гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ 

Избира проф. дмн Йохан Давидов за професор-емеритус на ИМИ-БАН. 

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

„Информационно моделиране“, относно избор на състав на научно жури по конкурс за 

академичната длъжност „доцент“, след единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Избира следния състав на научно жури по конкурс за академичната длъжност 

„доцент“ в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, 

научна специалност „Информатика“, (Моделиране на сложни системи с голяма 

размерност) за нуждите на ИМИ-БАН (ВНЗ „Информационно моделиране“), обявен в 

„Държавен вестник“, бр. 8/29.01.2021 г.: 

1. проф. д-р Златинка Светославова Ковачева – ИМИ-БАН – вътрешен;  

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

3. проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова – ИМИ-БАН – вътрешен; 
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4. чл.-кор. дмн Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ-БАН – външен;  

5. проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова – ИИКТ-БАН – външен; 

6. проф. д-р Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН – външен; 

7. доц. д-р Иван Димов Лирков – (ИИКТ-БАН) – външен. 

Резерви: 

- проф. д-р Иван Ганчев Иванов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

- доц. дмн Миглена Николаева Колева – РУ „Ангел Кънчев“ – външен. 

5.7. По доклад от доц. д-р Димитър Гелев, ръководител на секция АЛ, относно 

избор на състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Избира следния състав на научно жури по конкурс за 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 ИМИ-БАН секция „Алгебра 

и логика“, обявен в „Държавен вестник“, бр. 8/29.01.2021 г.: 

1. акад. дмн проф. Веселин Стоянов Дренски – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. д-р Александра Андреева Соскова – СУ-ФМИ – външен; 

3. проф. д-р Тинко Величков Тинчев – СУ-ФМИ – външен; 

4. доц. д-р Христо Александров Ганчев – СУ-ФМИ – външен; 

5. доц. д-р Димитър Панайотов Гелев – ИМИ-БАН – вътрешен. 

Резерви: 

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

- проф. дмн Димитър Иванов Вакарелов – външен. 

5.8. По доклад от доц. д-р Галина Богданова относно Седма научна конференция с 

международно участие „Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, 

Digitalization“ (KIN 2021) с предложение за съорганизатори: ИМИ-БАН, ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, ИЕФЕМ-БАН, СУБ (клон В. Търново) и със съдействието на община 

В. Търново и Европейската асоциация на фолклорните фестивали, без финансови 

ангажименти за ИМИ-БАН, след единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Дава съгласие относно участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на Седма 

научна конференция с международно участие „Cultural and Historical Heritage: 

Preservation, Presentation, Digitalization“ (KIN 2021), без финансови ангажименти за 

ИМИ. 

5.9. По доклад от доц. д-р Галина Богданова относно провеждането на Трета научна 

конференция с международно участие „Innovative STEM Education“ с предложение 

ИМИ-БАН да бъде главен организатор, без финансови ангажименти и с партньори: 

Институт по роботика при БАН; Медицински университет – Варна; Технически 

университет – Габрово; РАЦ – В. Търново, със съдействието на СМБ и НТС – Велико 

Търново, след единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Дава съгласие относно участието на ИМИ-БАН като главен организатор на Трета 

научна конференция с международно участие „Innovative STEM Education“, без 

финансови ангажименти за ИМИ. 

5.10. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова с предложение ИМИ да 

бъде организатор на Единадесетата международна конференция „Цифрово представяне 

и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP 2021 (http://dipp2021.math.bas.bg), 

23-25.09.2021, гр. Бургас под патронажа на Община Бургас и локални съорганизатори на 

http://dipp2021.math.bas.bg/
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конференцията да са: РИЦ на БАН – Бургас, РИМ – Бургас и БСУ, без финансови 

ангажименти, след единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Дава съгласие относно участието на ИМИ-БАН като организатор на Единадесетата 

международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно 

наследство“ – DiPP 2021 с локални съорганизатори РИЦ на БАН – Бургас, РИМ – Бургас 

и БСУ, без финансови ангажименти. 

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

„Информационно моделиране“, относно Единадесетата международна конференция 

„Математика на информатичното моделиране“, 01-05.07.2021, Св.св. Константин и 

Елена или дистанционно, с предложение ИМИ-БАН да бъде съорганизатор съвместно с 

ITHEA International Scientific Society, без финансови ангажименти, след единодушно 

гласуване, НС 

РЕШИ 

Дава съгласие относно участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на 

Единадесетата международна конференция „Математика на информатичното 

моделиране“, без финансови ангажименти. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По утвърждаване на конспект за кандидат-докторантски изпит, след 

единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Утвърждава конспект за кандидат-докторантски изпит по докторска програма 

Информатика, по обявен допълнителен конкурс за учебната 2020/2021 година, обявен в 

ДВ брой 21/12.03.2021 г. 

6.2. По утвърждаване на учебна програма за базов докторантски изпит, след 

единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Утвърждава учебна програма за базов докторантски изпит по докторска програма 

„Математическа логика“: Математическа логика, лектор доц. д-р Ангел Дичев. 

6.3. По утвърждаване на атестация за периода 28.01.2020 – 28.01.2021 г. и промени 

в индивидуалния план на Димитър Добрев, докторант на самостоятелна подготовка с 

научен ръководител доц. д-р Любомир Иванов, след единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Отлага приемането на атестацията на Димитър Добрев, докторант на 

самостоятелна подготовка с научен ръководител доц. д-р Любомир Иванов за периода 

28.01.2020 – 28.01.2021 г. и предложените промени в индивидуалния план до следващото 

заседание на НС като връща документите за прецизиране текстовете в атестацията и 

аргументите за промяна в плана. 

6.4. По протокол от заседание на разширено звено за предварителна защита на 

дисертация на тема „Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства“ на 

Константин Делчев, редовен докторант към секция МОИ, с предложение за откриване 

на процедура за защита на дисертация за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ по научната специалност 4.6 „Информатика и компютърни науки“ и за избор 

на състав на научното жури по процедурата, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 
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1. Определя следния състав на научното жури по процедура за защита на 

дисертация на тема „Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства“ на 

Константин Делчев, редовен докторант към секция МОИ: 

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

2. проф. дмн Иван Николов Ланджев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. проф. дмн Стефка Христова Буюклиева – ВТУ – външен; 

4. проф. дмн Николай Иванов Янков – ШУ – външен; 

5. доц. д-р Мая Митева Стоянова – ФМИ-СУ –външен. 

Резерви: 

- доц. д-р Христина Николова Кулина – ПУ – външен; 

- доц. д-р Силвия Първанова Бумова – ИМИ-БАН – вътрешен. 

2. Предлага дата за провеждане на защитата: до 05.07.2021 г. 

6.5. По протокол от заседание на секция СофТИС относно промяна на заглавието 

на дисертацията на Георги Симеонов, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Разрешава промяна на заглавието на дисертацията на Георги Симеонов Симеонов, 

задочен докторант, отчислен с право на защита, с научен ръководител проф. дмн Петър 

Станчев от „Облачни услуги и технологии за виртуализация – центрове за данни“ на 

„Моделиране и анализ на големи данни за епидемията COVID-19“. 

По точка седма от дневния ред 

7.1. По предложение на доц. Кр. Иванова до Председателя на НС за допълнение в 

Правилника за работа на НС на ИМИ, се състоя дискусия. 

След проведени разисквания и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ 

Възлага на сформираната комисия за изменение и допълнение на Правилника за 

дейността на ИМИ да изготви предложение за промяна в Правилника за работата на НС 

на ИМИ. 

7.2. Доц. Д. Панева-Маринова информира за свършената до момента работа по 

изработването на атестационната карта и инструкциите за попълването ѝ, както и 

очакваните срокове за представянето на материалите за разглеждане в НС. 

7.3. Проф. В. Милушева информира, че е пристигнало писмо за съгласуване на 

работата на комисията по акредитация на програмите от направление 4.5, така че през 

април ще се задвижи процедурата. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


