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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 7 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 05.05.2021 г. от 14:00 часа чрез zoom-връзка 

 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, доц. д-р Д. Панева-Маринова, акад. В. 

Дренски, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн К. 

Иванов, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн М. Савов, 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.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски, проф. д-р Ц. Цачев, проф. дмн И. Ланджев, 

проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн Ц. Байчева. 

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

състав на НС е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 13 

члена и 1 със съвещателен глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е 

законно. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на вътрешен резервен член 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. 

По точка първа от дневния ред 

1. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, относно избор на вътрешен резервен 

член 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., поради преждевременната 

кончина на проф. дмн Валерий Ковачев, се състоя дискусия. Предложението на секция 

ДУМФ е проф. дмн Степан Терзиян, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

 

РЕШИ: 

Утвърждава проф. дмн Степан Агоп Терзиян за вътрешен резервен член 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. 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

 

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


