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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 10.06.2021 г. от 14:00 часа чрез zoom-връзка 

 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, проф. 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. Номинации по конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН, обявен 

на 17 май 2021 г. 

4. Избори за заемане на академични длъжности в ИМИ. 

5. Доклади. 

6. Докторантски въпроси. 

7. Разни. 

Чл.-кор. О. Мушкаров отправи поздравления от името на НС на ИМИ към чл.-кор. 

Николай Николов и проф. дмн Петър Бойваленков за избора им за председател и зам.-

председател на Съюза на математиците в България. 

По точка първа от дневния ред 

Проф. дмн П. Бойваленков информира, че на заседанието на 14.05.2021 г. е анонсирал, 

че 33% е увеличението по К2 на ИМИ, но то е спрямо 2019 година. Увеличението спрямо 

2020 година е 21,3%. 

Проф. дмн П. Бойваленков анонсира, че ще има увеличение на възнаграждението за 

научна степен („доктор“ и „доктор на науките“) след юни 2021 г.  

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред  

Проф. д-р Ц. Цачев, зам.-председател на НС води точка 3. 

3.1. По предложение от секция „Анализ, геометрия и типология“ за номиниране от 

ИМИ-БАН на чл.-кор. Олег Мушкаров в конкурса за академици в областта на 

математическите науки, проф. д-р Ц. Цачев представи накратко кандидата. 
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След представянето, дискусията и гласуване, НС   

РЕШИ: 

Номинира чл.-кор. Олег Мушкаров за академик по математически науки. 

3.2. По предложение от секция „Математически основи на информатиката“ за 

номиниране от ИМИ-БАН на проф. дмн Петър Бойваленков в конкурса за член-

кореспонденти в областта на математическите науки, проф. д-р Ц. Цачев представи 

накратко кандидата. 

След представянето, изказванията и гласуване, НС   

РЕШИ: 

Номинира проф. дмн Петър Бойваленков за член-кореспондент по математически 

науки. 

3.3. По предложение от секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ 

за номиниране от ИМИ-БАН на проф. дмн Анжела Попиванова в конкурса за член-

кореспонденти в областта на математическите науки, проф. д-р Ц. Цачев представи 

накратко кандидата. 

След представянето, изказването и гласуване, НС  

РЕШИ: 

Номинира проф. дмн Анжела Попиванова за член-кореспондент по математически 

науки. 

3.4. По предложение от секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика“ 

за номиниране от ИМИ-БАН на проф. дн Младен Савов в конкурса за член-кореспонденти, 

които не са навършили 50 години към датата на обявяване на конкурса  от всички области 

на науката, проф. д-р Ц. Цачев представи накратко кандидата. Той отбеляза, че номинация 

е издигната и от ФМИ-СУ, където проф. дн М. Савов е на основна работа. Според конкурса 

няма пречка кандидатът да бъде издигнат и от други институции. 

След представянето, изказванията и гласуване, НС   

РЕШИ: 

Номинира проф. дн Младен Савов за член-кореспондент, които не е навършил 50 

години към датата на обявяване на конкурса от всички области на науката. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. Избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ-БАН по област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ 

(Стохастични модели във финансите), обявен в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г. председателят 

на Научното жури проф. дмн Е. Стоименова представи предложението на журито – ас. д-р 

Цветелин Заевски, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Цветелин Заевски на академична длъжност „доцент“ за нуждите на 

ИМИ-БАН по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Теория на 

вероятностите и математическа статистика“ (Стохастични модели във финансите). 

По точка пета от дневния ред 

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

състав на научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“, 

чл.-кор. О. Мушкаров даде думата на вносителя му и след гласуване, НС 
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РЕШИ: 

 Избира следния състав на Научно жури по 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“, обявен в Държавен вестник бр. 

30/13.04.2021 г.:  

1. чл.-кор. Николай Маринов Николов – ИМИ – вътрешен; 

2. проф. дмн Камен Ганчев Иванов – ИМИ –  вътрешен; 

3. проф. д-р Пенчо Генов Маринов – ИИКТ – външен; 

4. доц. д-р Първан Евтимов Първанов –  ФМИ-СУ – външен; 

5. доц. д-р Красимира Влъчкова Александрова – ФМИ-СУ – външен. 

Резерви: 

1. проф. дмн Йорданка Добрева Панева-Коновска – ИМИ – вътрешен; 

2. проф. дмн Димчо Костов Станков – Шуменски университет –  външен. 

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

състав на научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“, след 

гласуване, НС 

РЕШИ: 

 Избира следния състав на Научно жури по 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“ обявен в Държавен вестник бр. 30/13.04.2021 г.: 

1. проф. дмн Цвятко Василев Рангелов – ИМИ  – вътрешен; 

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

3. проф. дмн Степан Агоп Терзиян – ИМИ  – вътрешен; 

4. проф. дмн Ангел Борисов Дишлиев – ХТМУ – външен; 

5. проф. дмн Недю Иванов Попиванов – СУ – външен; 

6. проф. д-р Велизар Тодоров Павлов – РУ – външен; 

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

Резерви:  

1. доц. д-р Георги Петров Бояджиев – ИМИ – вътрешен; 

2. проф. д-р Светослав Иванов Ненов – ХТМУ – външен. 

5.3. По приемане на отчети по проекти за съвместни научни изследвания на ИМИ 

проф. д-р Д. Панева-Маринова представи внесените отчети, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема следните отчети по проекти на ИМИ: 

- проект за съвместни научни изследвания с партньор Фламандския фонд за научни 

изследвания на тема „Синергия между теория на кодирането, крайни геометрии и 

криптография“ за периода януари 2020 - юни 2021, с ръководител на проекта проф. 

дмн Цонка Байчева; 

- проект за съвместни научни изследвания с партньор Сръбска академия на науките и 

изкуствата (САНИ), на тема „Оператори, диференциални уравнения и специални 

функции на дробното смятане – числени методи и приложения“ за периода януари 

2020 - юни 2021, с ръководител на проекта проф. дмн Виржиния Кирякова. 

Ръководител за следващата година: проф. дмн Йорданка Панева-Коновска.  

- проект за съвместни научни изследвания с партньор Латвийската академия на 

науките на тема „Приложения на цифровите екосистеми в изкуството, културата и 
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образованието“ за периода януари 2020 - юни 2021, с ръководител на проекта проф. 

д-р Десислава Панева-Маринова.  

- проект за съвместни научни изследвания с партньор Унгарската академия на науките 

на тема „Комбинаторна теория на пръстените“ за втората година, с ръководител на 

проекта акад. Веселин Дренски. Ръководител за следващата година: доц. д-р Иван 

Чипчаков. 

- проект за съвместни научни изследвания с партньор Израелската академия на 

науките на тема „Нов метод за анализ на диференциални уравнения базиран на 

Клетъчно Нано мрежи“ за втората година, с ръководител на проекта проф. дмн 

Анжела Попиванова. 

- проект за съвместни научни изследвания с партньор Институтът по физика в Белград 

на тема „Анализ на големи данни в астрофизиката, земните наблюдения и 

приложения“ за 2020, с ръководител на проекта проф. дмн Огнян Кунчев. 

5.4. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, изпълнителен директор на фондация 

„Георги Чиликов“ относно приемане на научен и финансов отчети на фондация „Георги 

Чиликов“ за 2020 г., се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и единодушно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема научния и финансовия отчети на фондация „Георги Чиликов“ за 2020 г. 

5.5. По предложения за конкурсна процедура за модул „Млади учени“ от Национална 

програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН, проф. дмн П. 

Бойваленков представи предложението от секция МОИ - мат. Константин Делчев. 

След гласуване, НС 

РЕШИ: 

ИМИ подкрепя мат. Константин Делчев за участие в конкурсна процедура по модул 

„Млади учени“ от Националната програма „Млади учени и постдокторанти“.  

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По приемане на тримесечни отчети на докторанти на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Приема следните тримесечни отчети: 

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

проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.; 

- Мирослав Марков, редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител 

проф. д-р Юри Борисов, за периодите 01.07.2020 г. – 30.09.2020 г., 01.10.2020 г. – 31.12.2020 

г. и 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

По точка седма от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров анонсира, че следващото заседание на НС на 25.06.2021 г. 

Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че номинираните от ИМИ по конкурса за академици 

и член-кореспонденти на БАН могат да получат номинациите си след 13:00 на 11.06.2021 г. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


