
1 

Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 8 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 14.05.2021 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, 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 И. Чипчаков, доц. д-р Кр. Иванова 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. Проф. дмн П. Бойваленков прочете поздравителен адрес от ИМИ-БАН до чл.-

кор. Олег Мушкаров по случай неговата 70-годишнина. Акад. В. Дренски отправи своите  

поздравления. Проф. д-р В. Милушева прочете поздравителен адрес от Председателя на 

БАН акад. Ю. Ревалски и Събранието на академиците и член-кореспондентите. Чл.-кор. 

Н. Николов отправи своите лични поздравления, от името на СМБ и секция АГТ. 

1.2. Проф. дмн П. Бойваленков информира, че е одобрено разпределението на 

бюджета на БАН по институти. Средствата, получени по К1 ще се разпределят така, че 

да се увеличат всички заплати с по 10%. По К2 има 33% увеличение спрямо миналата 

година и ще бъдат разпределени така, че да възнаградят служителите с по високи 

резултати  и да ги поощрят за бъдещи успехи. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Избор на „професор“ за нуждите на ИМИ-БАН 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. Председателят на Научното жури доц. д-р А. 
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Илиев представи предложението на журито – доц. д-р Десислава Панева-Маринова, се 

състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Десислава Панева-Маринова на академична длъжност „професор“ 

за нуждите на ИМИ-БАН 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). 

3.2. Избор на „професор“ за нуждите на ИМИ-БАН 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. Председателят на Научното жури 

проф. д-р Мария Нишева-Павлова представи  предложението на Научното жури – доц. 

д-р Галина Богданова, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Галина Богданова на академична длъжност „професор“ за нуждите 

на ИМИ-БАН 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). 

3.3. Избор на „главен асистент” за нуждите на ИМИ-БАН по областта на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

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

логика), обявен в Държавен вестник, бр. 8/29.01.2021  г. Председателят на Научното 

жури доц. д-р Димитър Гелев представи предложението на Научното жури – ас. д-р 

Татяна Иванова, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Татяна Иванова на академична длъжност „главен асистент” за 

нуждите на ИМИ-БАН по областта на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна 

специалност „Математическа логика“ (Приложна логика). 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от проф. д-р Цветомир Цачев (председател на Комисията), относно 

предложение за изменения и допълнения на Правилника за дейността на Института по 

математика и информатика при БАН. 

След гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложените изменения и допълнения на Правилника за дейността на 

Института по математика и информатика при БАН и предлага на ОСУ на ИМИ-БАН да 

ги утвърди. 

4.2. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, научен секретар на ИМИ-БАН, 

относно предложение за промени и допълнения в Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по 

математика и информатика при БАН, се състоя дискусия. 
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След прекратяване на дискусията, НС 

РЕШИ: 

 Приема промените и допълненията на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по 

математика и информатика при БАН. 

4.3. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция ММЧА и 

заявление от доц. д-р Борислав Драганов, 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 Борислав Драганов на непълно работно 

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

4.4. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция ММЧА и 

заявление от доц. д-р Иван Георгиев, 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 Иван Георгиев на непълно работно 

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

4.5. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция ММЧА и 

заявление от доц. д-р Олег Илиев, относно продължаване на трудовия му договор по реда 

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

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Олег Илиев по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

4.6. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, ръководител на секция СофТИС и 

заявление от проф. д-р Калинка Калоянова, относно продължаване на трудовия ѝ договор 

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

След гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Калинка Калоянова на непълно работно 

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

4.7. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, ръководител на секция СофТИС и 

заявление от проф. д-р Антон Илиев, 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 проф. д-р Антон Илиев на непълно работно 

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

4.8. По доклад от чл.-кор. Николай Николов, ръководител на секция АГТ, относно 

предложение за награждаване на чл.-кор. Олег Мушкаров с отличието „Медал с лента на 

ИМИ“ по случай неговата 70-та годишнина, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 
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РЕШИ: 

Награждава чл.-кор. Олег Мушкаров с отличието „Медал с лента на ИМИ“ по 

случай неговата 70-та годишнина. 

4.9. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, ръководител на секция СофТИС и 

заявление от професор дмн Петър Станчев, относно избора му за професор емеритус на 

ИМИ-БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Петър Станчев за професор емеритус на ИМИ-БАН. 

4.10. Доклад от проф. д-р Тони Чехларова относно утвърждаване на учебни 

програми за квалификационни курсове за учители, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебните програми за квалификационни курсове за учители: 

– STEAM ресурси в платформата Scientix; 

– Технологии за STEAM образование; 

– Подготовка за състезания по математика с компютър в 3-4 клас; 

– Подготовка за състезания по математика с компютър в 5-6 клас; 

– Подготовка за състезания по математика с компютър в 7-8 клас; 

– Подготовка за състезания по математика с компютър в 9-10 клас; 

–  Подготовка за състезания по математика с компютър в 11-12 клас. 

4.11. По доклад от доц. д-р Тодорка Александрова относно утвърждаване на учебни 

програми на докторантски курсове, с които ИМИ-БАН участва в проекта ISPAS, 

финансиран по Horizon 2020, конкурс SwafS-08, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебните програми на докторантските курсове, с които ИМИ-БАН 

участва в проекта ISPAS, финансиран по Horizon 2020, конкурс SwafS-08: 

– Computer science essentials for digital humanities; 

– Scientific communication for researchers; 

– Educational innovation. 

4.12. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, член на Програмния комитет на 

XIV Международна конференция „Образованието и науката в информационното 

общество“, която ще се проведе в периода 28-29.09.2021 г., в гр. Пловдив, относно 

участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на конференцията, без финансови 

ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ-БАН да е съорганизатор без финансови ангажименти на XIV 

Международна конференция „Образованието и науката в информационното общество“, 

която ще се проведе в периода 28-29.09.2021 г. в гр. Пловдив. 

По точка пета от дневния ред 

Няма постъпили материали. 
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По точка шеста от дневния ред 

6.1. По предложение на Ръководството на ИМИ НС да предложи на Управителния 

съвет на БАН чл.-кор. Олег Мушкаров да бъде награден и с Почетен знак на БАН „Марин 

Дринов“ на лента, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Научният съвет на ИМИ-БАН да внесе предложение до Управителния съвет на 

БАН за награждаване на чл.-кор. Олег Мушкаров с Почетен знак на БАН „Марин 

Дринов“ на лента. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


