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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 25.06.2021 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 и доц. д-р Кр. Иванова.  

ОТСЪСТВА: акад. Ю. Ревалски и ас. д-р Н. Икономов (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 18 

члена. 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 информира, че увеличението на възнаграждение за 

научна степен „доктор“ ще е 220 лв., а за „доктор на науките“ – 440 лв. Предложението 

е в съответствие с Правилника на БАН за прилагане на ЗРАСРБ (където е записано за 

научна степен „доктор“ – 1/3 от минималната работна заплата, а за „доктор на науките“ 

– 2/3 от минималната работна заплата). 

След дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Възнаграждението за научна степен „доктор“ става 220 лв., а за „доктор на науките“ 

– 440 лв. считано от 1.07.2021 г. за срок от шест месеца.  

По точка втора от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров информира, че конкретни въпроси, в т.ч. от акад. В. Дренски 

и проф. дмн Е. Колев, ще бъдат обсъдени в т. Разни.  

По точка трета от дневния ред  

3.1. Избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ-БАН в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Моделиране на 

сложни системи с голяма размерност) по конкурс, обявен в ДВ бр. 8 от 29.01.2021 г. 
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Проф. д-р Зл. Ковачева представи доклад за работата на Научното жури по конкурса 

и предложението на журито – единствения кандидат гл. ас. д-р Венелин Тодоров. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира гл. ас. д-р Венелин Тодоров на академична длъжност „доцент“ 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“ (Моделиране на сложни системи с голяма 

размерност). 

3.2. Избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ-БАН в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност „Уравнения на математическата физика“ по конкурс, 

обявен в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г. 

Проф. дмн А. Попиванова представи доклад за работата на Научното жури по 

конкурса и решението на журито.  

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира гл. ас. д-р Тихомир Вълчев 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 

„Уравнения на математическата физика“. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от проф. д-р Десислава Панева-Маринова, председател на 

Атестационната комисия към НС на ИМИ-БАН, относно Апелативна комисия по 

атестирането, НС 

РЕШИ: 

I. Утвърждава състава на комисията:  
 

1. проф. д-р Величка Милушева, заместник-директор на ИМИ-БАН; 

2. доц. д-р Красимира Иванова, научен секретар на ИМИ-БАН; 

3. проф. д-р Цветомир Цачев, заместник-председател на НС на ИМИ-БАН; 

4. проф. д-р Евгения Попова, председател на ОСУ на ИМИ-БАН; 

5. проф. д-р Десислава Панева-Маринова, председател на АК към НС на ИМИ-БАН. 
 

II. Мандат на комисията: да приключи един месец след публичното оповестяване 

на доклада за резултатите от атестирането на Атестационната комисия.  

4.2. По отчетен доклад от проф. д-р Величка Милушева, председател на Комисията 

по качеството при ИМИ-БАН за извършената работа от Комисията за периода от 

17.02.2020 г. до 17.06.2021 г. и предложение за промяна в състава на комисията – проф. 

д-р В. Милушева да бъде заменена с доц. д-р Кр. Иванова в качеството й за научен 

секретар на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетния доклад на Комисията по качеството при ИМИ-БАН за 

извършената работа през периода 17.02.2020 г. – 17.06.2021 г. и променя състава на 

комисията – проф. д-р В. Милушева се заменя с доц. д-р Кр. Иванова. 

4.3. По доклад от чл.-кор. Н. Николов, ръководител на секция АГТ и заявление от 

чл.-кор. Стефан Иванов, относно продължаване на трудовия му договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се проведе дискусия. 
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След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на чл.-кор. С. Иванов на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН.  

4.4. По доклад на доц. д-р Д. Гелев, ръководител на секция АЛ, относно състав на 

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

дискусия. 

След дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следния състав на Научно жури по конкурс за заемане на 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),   обявен в Държавен вестник 

37/07.05.2021 г., за нуждите на секция „Алгебра и логика“ на ИМИ-БАН: 

1. проф. дмн Димитър Иванов Вакарелов – ФМИ-СУ – външен (пенсионер); 

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

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

4. доц. дн Стоян Милков Михов – ИИКТ-БАН – външен; 

5. доц. д-р Стефан Владимиров Герджиков – ФМИ-СУ – външен.  

Резерви: 

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

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

4.5. По протокол от заседание на секция ММЧА и заявление от проф. д-р Николай 

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

състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава на статута на асоцииран член на ИМИ-БАН на проф. д-р Николай 

Кюркчиев.  

4.6. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от проф. д-р Никола 

Янев, относно продължаване на статута му на асоцииран член на ИМИ-БАН, след 

гласуване в zoom платформата, НС 

 

РЕШИ: 

Продължава на статута на асоцииран член на ИМИ-БАН на проф. д-р Никола Янев.  

4.7. По протокол от заседание на секция ОМИ и заявление от доц. д-р Евгения 

Сендова, относно продължаване на статута ѝ на асоцииран член на ИМИ-БАН, след 

гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава на статута на асоцииран член на ИМИ-БАН на доц. д-р Евгения 

Сендова.  

4.8. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от проф. д-р Петър 

Миланов, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН, след гласуване в 

zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Петър Миланов за асоцииран член на ИМИ-БАН.  
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4.9. Утвърждаване на проектно предложение по конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма, „РИЛА“ със 

заглавие на проекта: „Метрична геометрия на особеностите“, с ръководител на научния 

колектив Антони Рангачев, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение по конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма, „РИЛА“ със 

заглавие на проекта: „Метрична геометрия на особеностите“, с ръководител на научния 

колектив Антони Рангачев. 

4.10. Утвърждаване на проектно предложение по конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Комплексен 

анализ, диференциална и алгебрична геометрия и приложения“, с ръководител на 

научния колектив чл.-кор. Николай Николов, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение по конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Комплексен анализ, 

диференциална и алгебрична геометрия и приложения“, с ръководител на научния 

колектив чл.-кор. Николай Николов. 

4.11. Утвърждаване проектно предложение по конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Нови 

математически модели за анализ на големи данни с приложения в медицината и 

епидемиологията“, с ръководител на научния колектив проф. дмн Огнян Кунчев, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава проектно предложение по конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Нови математически модели за 

анализ на големи данни с приложения в медицината и епидемиологията“, с ръководител 

на научния колектив проф. дмн Огнян Кунчев. 

4.12. Приемане на отчет за 2020 г. по проект за съвместни научни изследвания на 

ИМИ-БАН с Аристотел Университет, Солун, на тема „Хибриден модел базиран на метод 

на гранични интегрални уравнения за разпространението на сеизмични вълни в 

нехомогенна геоложка среда“, с ръководител на проекта доц. д-р Георги Бояджиев, НС 

РЕШИ: 

Приема отчета за 2020 г. по проект за съвместни научни изследвания на ИМИ-БАН 

с Аристотел Университет, Солун, на тема „Хибриден модел базиран на метод на 

гранични интегрални уравнения за разпространението на сеизмични вълни в 

нехомогенна геоложка среда“, с ръководител на проекта доц. д-р Георги Бояджиев. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По приемане на атестациите на докторанти на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Приема атестациите на докторанти на ИМИ, както следва: 

- Зоя Кичева-Зафирова, задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител 

проф. дмн Анжела Славова, за периода 01.09.2020 г. – 01.06.2021  г.; 

- Живко Желязков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. 

д-р Христо Костадинов, за периода 01.07.2020 – 30.06.2021 г. ; 

- Бисер Цветков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р 

Христо Костадинов, за периода 05.07.2020 – 04.07.2021 г.; 
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- Мирослав Димитров, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител 

проф. дмн Цонка Байчева, за периода 05.07.2020 – 05.07.2021 г.; 

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

д-р Юри Борисов, за периода 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.; 

- Нектариус Мамуцис, докторант на самостоятелна подготовка към секция МЛ, с 

научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов, за периода 25.06.2020 г. – 

24.06.2021  г.; 

- Виктория Бенчева, задочен докторант към секция АГТ, с научен ръководител проф. 

д-р Величка Милушева, за периода 01.07.2020 – 30.06.2021 г. 

5.2. По доклад от доц. д-р Христо Костадинов, научен ръководител на задочен 

докторант Бисер Цветков, относно отчисляването му с право на защита и оценка за 

работата му за допускане до предзащита, НС  

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита задочен докторант Бисер Цветков и приема оценката 

за работата му за допускане до предзащита. 

5.3. По доклад от проф. дмн Цонка Байчева, научен ръководител на задочен 

докторант Мирослав Димитров, относно отчисляването му с право на защита и оценка 

за работата му за допускане до предзащита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита задочен докторант Мирослав Димитров и приема 

оценката за работата му за допускане до предзащита. 

5.4. По протокол от секция ДУМФ, относно отчисляването с право на защита и 

оценка за работата за допускане до предзащита на задочен докторант Зоя Кичева-

Зафирова, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита задочен докторант Зоя Кичева-Зафирова и приема 

оценката за работата й за допускане до предзащита. 

 

5.5. По доклад от проф. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция 

МЛ, относно отчисляване с право на защита на Нектариус Мамуцис, докторант на 

самостоятелна подготовка към секция МЛ, с научен ръководител проф. д-р Радослав 

Павлов, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Нектариус Мамуцис, докторант на самостоятелна 

подготовка. 

5.6. По доклад от проф. дмн Цонка Байчева, научен ръководител на задочен 

докторант Мирослав Димитров, относно промяна на темата на дисертацията му от 

„Защита на информацията при съвременните информационни технологии“ на 

„Конструиране на булеви функции и цифрови последователности за криптологията и 

комуникациите“, НС 

РЕШИ: 

Приема промяната на темата на дисертацията на задочен докторант Мирослав 

Димитров: „Конструиране на булеви функции и цифрови последователности за 

криптологията и комуникациите“. 

5.7. По предложение от чл.-кор. Николай Николов, ръководител на секция АГТ, 

относно удължаване с 1 година срока на докторантурата на Виктория Бенчева, задочен 

докторант към секция АГТ, с научен ръководител проф. д-р Величка Милушева, НС 
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РЕШИ: 

Удължава с 1 година срока на докторантурата на задочен докторант Виктория 

Бенчева.  

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По предложение на проф. дмн Камен Иванов, относно преразглеждане на чл. 

4 на Статута на асоцииран член на ИМИ-БАН, се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Променя чл. 4 на Статута на асоцииран член на ИМИ-БАН, както следва: Изборът 

е за срок от три години с възможност за продължаване. При продължаване се прилагат 

заявление от кандидата, описание на научно-изследователската и научно-приложна 

дейност на кандидата за последните три години и мотивирано предложение-подкрепа от 

научно структурно звено на ИМИ.  

6.2. По въпроса на акад. В. Дренски, изпратен в писмо на 18.06.2021 г., относно за 

начина на изписване на данните за гласуванията за хора в подробния протокол на НС, 

чл.-кор. О. Мушкаров направи разяснения във връзка с настоящата практика. След 

гласуване, НС 

РЕШИ: 

При явни гласувания, свързани с хора в подробния протокол на НС да се вписва 

пълни данни за типа и броя гласували. 

6.3. Чл.-кор. О. Мушкаров дискутира данни за броя гласували при явни електронни 

гласувания. Проф. д-р Д. Панева-Маринова представи справка на негласували през 

последните две заседания на НС. Чл.-кор. О. Мушкаров призова членовете на НС при 

пропуснато явно гласуване чрез електронния формуляр да информират НС за гласа си, 

за да бъде отразен в протокола. 

6.4. По предложение на проф. дмн Е. Колев, изпратено в писмо на 24.06.2021 г., 

относно включване в дневния ред на НС на точка „Обсъждане на Правилник за 

атестиране на служителите от ИМИ при БАН и атестационни карти“, се проведе 

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

 НС възлага на КНПСП да организира дискусия във връзка с атестацията (начало: 

1.10.2021 г.). Секциите (или отделни учени) могат да изпращат предложения до КНПСП 

за промяна в писмен вид до 23.09.2021 г.  

 

 Чл.-кор. Мушкаров предложи Научния секретар да информира секретарите на 

секциите за решението по т. 6.4. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


