
1 

Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 6 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 15.04.2021 г. от 14:00 часа чрез zoom-връзка 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Д. Панева-

Маринова, 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 О. Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. 

д-р В. Милушева, проф. д-р Е. Попова, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Кр. Иванова и ас. 

д-р Н. Икономов – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВА: проф. дмн М. Савов. 

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. 

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

от ИМИ на акад. Петър Попиванов по случай неговата 75-годишнина. 

По точка първа от дневния ред 

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

„главен асистент” в 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“ 

след единодушно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в област на 

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

направление 4.5 Математика, научна специалност „Математическа логика“ (Приложна 

логика). 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. 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 „Алгебра и теория на числата“ (Комутативни групови 

пръстени и абелеви групи), обявен в Държавен вестник, бр. 89/16.10.2020 г.  
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Проф. дмн П. Бойваленков представи доклад за работата на научното жури по 

конкурса и предложението на журито – избор на единствения кандидат гл. ас. дн Петър 

Данчев, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и анонимно гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира гл. ас. дн Петър Данчев на „доцент“ за нуждите на ИМИ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата 

(Комутативни групови пръстени и абелеви групи). 

3.2. По доклад от ас. д-р Явор Марков, научен секретар на секция ДУМФ и молба 

от ас. д-р Мирко Тарули Джалонардо, относно признаване на академична длъжност 

„доцент“ в професионално направление 4.5. Математика, придобита във факултет 

„Приложна математика и информатика“ в ТУ-София, съгласно 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 анонимно гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

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

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика на ас. д-р Мирко Тарули Джалонардо, придобита във Факултет „Приложна 

математика и информатика“ в ТУ-София, съгласно 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 доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, председател на 

Атестационната комисия при НС на ИМИ, относно утвърждаване на документите за 

обща атестация на служителите на ИМИ, която ще се проведе през 2021 г. 

В резултат на обсъжданията, направените предложения за изменение и 

гласуванията, НС 

РЕШИ: 

1. Приема без изменение компонентите А.1, А.2, А.3, А.4, А.5 от базисните критерии 

в атестационната карта на учен на учен в ИМИ-БАН, 2021 г. 

2. Приема атестационната карта за учен в ИМИ-БАН, 2021 г. с направените 

изменения. 

3. Приема изготвените указания към атестационна карта за учен в ИМИ-БАН, 2021 

г. със съответни изменения спрямо промяната на атестационната карта за учен в 

ИМИ-БАН, 2021 г. 

4. Приема без изменение атестационната карта за научно-технически, научно-

помощен и административен персонал в ИМИ-БАН, 2021 г. 

5. Приема без изменение списъка на служители в ИМИ, подлежащи на атестиране 

през 2021 г. с допълнително разделяне и преразпределение според чл. 5 (3) на 

Правилника за атестиране на служителите на ИМИ-БАН. 

6. Приема без изменение сроковете за общата атестация на служителите в ИМИ-

БАН през 2021 г. 

7. Предлага на Директора да издаде Заповед за обща атестация на служителите в 

ИМИ-БАН през 2021 г. 

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

предложения до Комисията по научна политика и стратегия при 8-то ОС на БАН за 
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промени в критериите при формиране на Компонент 2, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Приема предложението на проф. дмн П. Бойваленов за промяна в критериите 

при формиране на Компонент 2 с приложени изменения от КНПСП. 

2. Приема предложението на проф. д-р Т. Чехларова за промяна в критериите при 

формиране на Компонент 2 с приложени изменения от КНПСП. 

4.3. По протокол от заседание на секция АЛ и заявление от проф. дмн Валентин 

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

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и анонимно гласуване през zoom платформата, 

НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на асоцииран член на ИМИ-БАН на проф. дмн Валентин 

Илиев за срок от 3 години. 

4.4. По протокол от заседание на секция АЛ и заявление от доц. д-р Васил Кънев, 

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

След прекратяване на дискусията и анонимно гласуване през zoom платформата, 

НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Васил Кънев за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 

4.5. По предложения за номинации на ИМИ в конкурса Национални награди за 

наука „Питагор“ в категория „Голямата награда „Питагор“ за млад учен“, се състоя 

дискусия. 

След представянията и дискусията, НС 

РЕШИ: 

1. ИМИ номинира мат. д-р Антони Рангачев в конкурс Национални награди за 

наука „Питагор“ в категория „Голямата награда „Питагор“ за млад учен“. 

2. ИМИ номинира гл. ас. д-р Венелин Тодоров в конкурс Национални награди за 

наука „Питагор“ в категория „Голямата награда „Питагор“ за млад учен“. 

4.6. Доклад от доц. д-р Димитър Гелев и доц. д-р Иван Чипчаков относно участие 

на ИМИ като съорганизатор на Международната конференция “Trends in Combinatorial 

Ring Theory”, която да се проведе в периода 20-24 септември 2021 г. в София, посветена 

на 70-годишнина на акад. Веселин Дренски, без финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ да е съорганизатор без финансови ангажименти на 

Международната конференция “Trends in Combinatorial Ring Theory”, 20-24 септември 

2021 г. в София. 

По точка пета от дневния ред 

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

РЕШИ: 

Приема тримесечния отчет за работата на Младен Вълков, редовен докторант към 

секция ОМИ, с научен ръководител проф. д-р Тони Чехларова, за периода януари-март 

2021 г. 
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По точка шеста от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

   (Г. Стоянова)    (доц. д-р Д. Панева-Маринова) 


