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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 16.07.2021 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 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 

(със съвещателен глас).  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски и проф. дмн Е. Колев. 

Зам.-председателят на НС проф. Цветомир Цачев откри и води заседанието. 

Списъчният състав на НС е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието 

присъстват 17 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. По доклад относно предложение доц. д-р Иван Георгиев да бъде избран за член 

на Експертната комисия за сътрудничество към Пълномощния представител на 

правителството на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания 

(ОИЯИ), гр. Дубна, Руска Федерация, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Подкрепя кандидатурата на доц. д-р Иван Георгиев да бъде избран за член на 

Експертната комисия за сътрудничество към Пълномощния представител на 

правителството на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания 

(ОИЯИ), гр. Дубна, Руска Федерация. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред  

3.1. Избор на „главен асистент“ за нуждите на ИМИ-БАН в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
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направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически анализ и 

приложения”, по конкурс, обявен в ДВ бр. 30 от 13.04.2021 г.  

Председателят на Научното жури чл.-кор. Н. Николов представи предложението на 

журито – ас. д-р Николай Икономов, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Николай Икономов на академична длъжност „главен асистент“ за 

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

и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 

„Математически анализ и приложения”. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от проф. д-р Ц. Цачев, председател на Комисията за изменение и 

допълнение на Правилника за дейността на ИМИ при БАН към НС на ИМИ, създадена с 

решение на НС на ИМИ, Протокол № 4 на НС на ИМИ от 19-ти февруари 2021 г., т. 4.1. 

относно изменение и допълнение на Правилника за работата на НС на ИМИ съгласно 

решение на НС на ИМИ, Протокол № 5 на НС на ИМИ от 19-ти март 2021 г., т. 7.1., след 

гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Приема предложените изменения и допълнения на Правилника за работата на НС 

на ИМИ. 

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

заявление от доц. д-р Милена Димова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на 

непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, след гласуване в zoom 

платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Милена Димова на непълно работно 

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

4.3. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на секция ИОВС и 

заявление от проф. д-р Николай Живков, относно продължаване на трудовия му договор 

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

проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията, гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Николай Живков по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.  

4.4. По протокол от заседание на секция СофТИС и заявление от проф. д-р Нели 

Манева, относно избирането й за асоцииран член на ИМИ-БАН, доц. Кр. Иванова 

направи кратко представяне, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Нели Манева за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 години.  

4.5. По доклад от проф. д-р Галина Богданова относно провеждането на Третата 

научна конференция с международно участие „Living Cultural Heritage - Safeguarding, 

Practices, Information Technologies” / „Живо културно наследство - опазване, практики, 

информационни технологии” (LCH-2021, онлайн формат, 10-12.09.2021 г.) с 

предложение ИМИ-БАН да бъде съорганизатор, без финансови ангажименти, се проведе 

дискусия. 
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След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на Третата 

научна конференция с международно участие „Living Cultural Heritage - Safeguarding, 

Practices, Information Technologies” / „Живо културно наследство - опазване, практики, 

информационни технологии” (LCH-2021, онлайн формат, 10-12.09.2021 г.) без 

финансови ангажименти. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, относно зачисляване по обявения 

допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти, държавна поръчка за учебната 

2020/2021 г., се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Радослав Марков като докторант по докторска програма „Информатика“ 

с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова и тема на докторантурата „Прилагане 

на съвременни алгоритми за възстановяване и подобряване на качеството на цифрово 

кино и видео архивно съдържание“, считано от 01.10.2021 г. (видът на докторантурата 

ще бъде уточнен по-късно). 

5.2. По приемане на тримесечен отчет за работа на докторанти, НС  

РЕШИ: 

Приема тримесечния отчет за работа на Мария Пашинска, редовен докторант към 

секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.04.2021-

30.06.2021 г. 

5.3. По приемане на атестация на Димитър Добрев, докторант на самостоятелна 

подготовка, се проведе кратка дискусия във връзка с предлаганите промени в 

индивидуалния план на докторанта.  

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията за работата на Димитър Добрев, докторант на самостоятелна 

подготовка към секция АЛ, с научен ръководител доц. д-р Любомир Иванов, за периода 

28.01.2020-28.01.2021 г. и промяната на индивидуалния план на докторанта (базов и 

специализиран докторантски курсове се заменят с други).   

5.4. По приемане на оценка за работата на докторант към СофТИС за допускане до 

предзащита, проф. О. Кунчев и доц. Кр. Иванова направиха детайлно представяне на 

работа на Г. Симеонов по докторантурата, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Приема оценката за работата за допускане до предзащита на Георги Симеонов, 

задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител проф. дмн Петър Станчев, 

с тема на дисертационния труд „Моделиране и анализ на Големи данни за епидемията 

COVID-19“. 

5.5. По приемане на оценка за работата на докторант към МЛ за допускане до 

предзащита, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 
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Приема оценката за работата за допускане до предзащита на Александра Николова, 

редовен докторант към секция МЛ, с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов, с 

тема на дисертационния труд „Средства и методи за контекстно-зависимо използване с 

учебна цел на цифрови културни ресурси“. 

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

МЛ и протокол от заседание на разширено звено за предварителна защита на дисертация 

на тема „Средства и методи за контекстно-зависимо използване с учебна цел на цифрови 

културни ресурси“ на Александра Николова, редовен докторант към секция МЛ, с 

предложение за откриване на процедура за защита на дисертация за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност 4.6 „Информатика и 

компютърни науки“ и за избор на състав на научното жури по процедурата, се проведе 

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

1. Определя следния състав на Научното жури по процедура за защита на 

дисертация на тема „Средства и методи за контекстно-зависимо използване с учебна цел 

на цифрови културни ресурси“ на Александра Николова, редовен докторант към секция 

МЛ: 

1. проф. д-р Радослав Димов Павлов – ИМИ – БАН– вътрешен;  

2. проф. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова – ИМИ – БАН – вътрешен;  

3. проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика, БАН – външен;  

4. проф. д-р Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН – външен;  

5. проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН – външен. 

Резерви:  

1. доц. д-р Детелин Михайлов Лучев – ИМИ – БАН – вътрешен; 

2. проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УНИБИТ  – външен.  

2. Предлага дата за провеждане на защитата: до 18.10.2021 г. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Проф. Ц. Цачев информира, че в началото на септември се планира следващото 

заседание на НС.   

6.2. Акад. В. Дренски повдигна въпроса за достъпа до Mathematical Reviews и 

условията. 

6.3. Чл.-кор. О. Мушкаров поиска информация във връзка с текущата атестация на 

служителите на ИМИ. 

 

 

  

 

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

                (проф. д-р Ц. Цачев) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


