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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 17 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 15.10.2021 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. дмн Е. Колев, проф. д-р В. 

Милушева, проф. д-р Е. Попова, доц. д-р И. Чипчаков и доц. д-р Кр. Иванова.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски,  гл. 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. По доклад на проф. дмн П. Бойваленков относно обявяване на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, научна специалност „Информатика“ (Информатични модели в геномиката) за нуждите 

на ВНЗ „Информационно моделиране“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Информатични 

модели в геномиката). 

1.2. По доклад на проф. дмн П. Бойваленков относно обявяване на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, научна специалност „Информатика“ (Контекстно-базирани информационни системи), 

за нуждите на секция СофТИС, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Контекстно 

базирани информационни системи). 

1.3. По процедурата за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент“ проф. П. Бойваленков даде информация за досегашния начин на заемане и 
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настъпилата промяната за тази позиция – назначаване с конкурс. Той съобщи, че е нужно да 

се обсъди процедура и да се направят съответни промени в Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИМИ. Спомена и за 

първи случай на предложение за конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“, 

който ще бъде обсъден на настоящото заседание на НС. Получено е писмо от БАН, в което се 

казва, че правилници на институтите трябва да се преведат в съответствие с промяната, вече 

отразена в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности на БАН. Той предложи за настоящия първи случай да бъде следван 

Правилника на БАН поради наличието на текст в нашия Правилник, който насочва към по-

висшестоящия при неуредени въпроси. Той направи предложение процедура за обявяване на 

конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ да бъде разгледана от Комисията по 

научна политика и структурни промени, която да предложи и промени в Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

ИМИ.  

След гласуване, НС 

РЕШИ: 

Процедурата за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ 

да бъде разгледана от Комисията по научна политика и структурни промени, която да 

предложи промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в ИМИ. 

1.4. По промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в ИМИ проф. П. Бойваленков представи предложенията на 

Директорския съвет:  

1) Създаване на нова алинея в член 3: При кандидатстване за придобиване на научна 

степен „доктор на науките“ и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, 

„доцент“ и „професор“ поне половината от изискваните публикации трябва са публикувани 

или приети за публикуване след датата на последната процедура за придобиване на 

образователна и научна или научна степен и за заемане на академична длъжност. 

2) Добавяне към изискванията за заемане на академични длъжности „главен асистент“, 

„доцент“ и „професор“ в област 4. Природни науки, математика и информатика, за 

професионално направление 4.5. да се изисква поне половината от статиите да са с IF. Под 

„половина“ се разбира горна цяла част. Ако се приеме, в съответните точки ще се запише 

конкретен брой статии. 

3) Увеличаване на изисквания брой статии за заемане на академични длъжности „главен 

асистент“, „доцент“ и „професор“ в област 4. Природни науки, математика и информатика, 

както следва: 

- за „главен асистент“ - поне 2 публикации в издания с IF или SJR (досега имаше само 

изискване за достигане на брой точки). Ако се приеме, ще трябва да се добави като нова точка 

в ал. 1 на чл. 3. 

- за „доцент“ – от поне 5 публикации в издания с IF или SJR – да станат поне 8. 

- за „професор“ – от поне 10 публикации в издания с IF или SJR – да станат поне 12. 

След гласуване, НС 

РЕШИ: 

Предложенията за промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в ИМИ да бъдат разгледани от Комисията по 

научна политика и структурни промени, която да внесе в НС евентуални промени в него. 

1.5. По предложението от проф. дмн Анжела Славова и проф. дмн Стойчо Язаджиев 

относно създаване на научна лаборатория по инженерна математика към ИМИ-БАН, проф. П. 

Бойваленков даде информация и предложи да бъде разгледано от Комисията по научна 

политика и структурни промени, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 
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РЕШИ: 

Предложението на проф. дмн Анжела Славова и проф. дмн Стойчо Язаджиев за 

създаване на научна лаборатория по инженерна математика към ИМИ-БАН да бъде разгледано 

от Комисията по научна политика и структурни промени. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По подмяната на младия учен със съвещателен глас в НС на ИМИ, чл.-кор. О. 

Мушкаров представи информация за напускането на гл. ас. Н. Икономов и процедура, по която 

се избира млад учен в НС. Той предложи две възможни решения: 1) без млад учен до януари 

2022, когато ще бъде свикано Общо събрание на учените в ИМИ и 2) стартиране на процедура 

за нов избор в момента.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Без млад учен в състава на НС до януари 2022 г., когато ще бъде свикано Общо събрание 

на учените в ИМИ и ще се направи нов избор. 

2.2. По промяната на състава на Комисията по научна политика и структурни промени 

чл.-кор. О. Мушкаров представи обстоятелствата, които я налагат. Той предложи две 

възможности: 1) Комисията по научна политика и структурни промени остава в състав от 7 

члена и 2) НС да открие процедура за избор на един нов член на Комисията по научна политика 

и структурни промени.  

След гласуване, НС 

РЕШИ: 

Комисията по научна политика и структурни промени остава в състав от 7 члена.  

По точка трета от дневния ред  

3.1. Избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ по 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., 

председателят на Научното жури проф. дмн О. Кунчев представи предложението на журито – 

асистент д-р Борислав Йорданов. Състоя се дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Борислав Йорданов 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 „Диференциални 

уравнения“. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на доц. д-р Христо Костадинов, ръководител на секция МОИ, относно 

обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Сферични кодове и 

дизайни), за нуждите на секция „Математически основи на информатиката“, със срок един 

месец от обявяването на конкурса на Интернет страницата на ИМИ, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Сферични кодове и 

дизайни) със срок един месец от обявяването на конкурса на Интернет страницата на ИМИ. 
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4.2. По доклад на доц. д-р Димитър Гелев, ръководител на секция АЛ и заявление от гл. 

ас. д-р Христо 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 гл. ас. д-р Христо Илиев на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН.  

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

от проф. д-р Невена Илиева-Литова, относно продължаване на трудовия ѝ 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 Невена Илиева-Литова на непълно работно 

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

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

заявление от проф. дмн Огнян Кунчев, 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 проф. дмн Огнян Кунчев по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.  

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

заявление от проф. дмн Денка Куцарова, относно продължаване на трудовия ѝ 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 проф. дмн Денка Куцарова по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.  

4.6. По протокол от заседание на секция ММЧА и заявление от проф. дмн Светослав 

Марков, относно продължаване на статута му на асоцииран член на ИМИ-БАН, проф. Д. 

Панева-Маринова представи информация от Соникс за последните три години във връзка с 

публикационна дейност и цитируемост.  

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на проф. дмн Светослав Марков на асоцииран член на ИМИ-БАН за 

срок от 3 години.  

4.7. Проф. д-р Десислава Панева-Маринова, председател на Атестационната комисия 

към НС на ИМИ прочете доклада на Комисията с резултатите от извършената атестация на 

служителите на ИМИ, след което се състоя дискусия.   

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Приема предложените предварителни резултати от атестация на състава на ИМИ, 

съгласно доклада на Атестационната комисия и приложенията към него.  

2. Възлага на Ръководството на ИМИ и на Ръководството на НС да анализират и вземат 

решение за резултатите от атестацията. 

3. Предварителните резултати от атестацията да бъдат обявени на Интернет страницата 

на ИМИ на 18.10.2021, като достъпът до тях да е разрешен само от вътрешната мрежа на ИМИ. 
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4.8. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, главен редактор и проф. д-р Радослав 

Павлов, зам.-главен редактор на научното списание на ИМИ „Serdica Journal of Computing“, с 

молба за освобождаване от съответните длъжности и с предложение главен редактор на 

списанието да стане проф. дмн П. Бойваленков, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

1. Освобождава от ръководството на списанието на ИМИ „Serdica Journal of Computing“ 

проф. дмн Петър Станчев като главен редактор и проф. д-р Радослав Павлов и проф. д-р Аврам 

Ескенази като зам.-главни редактори. 

2. Избира проф. дмн Петър Бойваленков за главен редактор. 

4.9. По доклад на акад. Станимир Троянски и акад. Веселин Дренски, главни редактори 

на Математическо списание „Сердика“, относно посвещаване на една книжка на списанието 

на паметта на проф. дмн Асен Дончев и попълване на състава на Редколегията на списанието, 

след гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

1. Посвещава една книжка на математическото списание „Сердика“ на паметта на проф. 

дмн Асен Дончев с гост-редактори проф. дмн Владимир Вельов, проф. дмн Надя Златева, 

проф. дмн Михаил Кръстанов, проф. дмн Надежда Рибарска и проф. д-р Цветомир Цачев.  

2. Попълване на състава на Редколегията на математическото списание „Сердика“ с 

проф. дмн Владимир Вельов.   

4.10. По доклад на доц. д-р Георги Бояджиев, ръководител на секция ДУМФ, и  проф. 

дфн Владимир Герджиков от секция АЛ, относно присъединяване на ИМИ към 

организаторите на Международния форум по математически методи и модели във високо-

технологичното производство, който ще се проведе в средата на ноември 2021 г. в Санкт 

Петербург, Русия, без финансови ангажименти, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема присъединяване на ИМИ към организаторите на Международния форум по 

математически методи и модели във високо-технологичното производство, който ще се 

проведе в средата на ноември 2021 г. в Санкт Петербург, Русия, без финансови ангажименти.  

4.11. По доклад на акад. Веселин Дренски и доц. д-р Иван Чипчаков, ръководители на 

договор № КП-06 Н 32/1 с ФНИ, относно приемане на отчета на първия етап на договора, след 

гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема отчета на първия етап на договора № КП-06 Н 32/1 с ФНИ с ръководители акад. 

Веселин Дренски и доц. д-р Иван Чипчаков.  

4.12. По доклад на проф. д-р Тони Чехларова, секция ОМИ, относно утвърждаване на 

учебни програми за квалификационни курсове за учители: „Създаване на електронно учебно 

съдържание“, „Математика с билярд“ и „Модел на изграждане на индивидуална образователна 

траектория“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебни програми за квалификационни курсове за учители: „Създаване на 

електронно учебно съдържание“, „Математика с билярд“ и „Модел на изграждане на 

индивидуална образователна траектория“.  

4.13. По доклад на проф. дмн Емил Колев, секция МОИ, относно утвърждаване на 

проектно предложение за извършване на обучение на педагогически специалисти по 

тематично направление „Компетентностен подход и образователни резултати“, Мярка IV 

„Повишаване на методическия капацитет на учителите за работа в дигитална среда“ на НП 

Квалификация 2021, на тема „Компетентностният подход в обучението по математика с оглед 
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подготовка на учениците за НВО в Х клас“, с период на провеждане на обучението 18-29 

октомври 2021 г., след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение за извършване на обучение на педагогически 

специалисти в НП Квалификация 2021, тематично направление „Компетентностен подход и 

образователни резултати“, Мярка IV „Повишаване на методическия капацитет на учителите 

за работа в дигитална среда“, на тема „Компетентностният подход в обучението по математика 

с оглед подготовка на учениците за НВО в Х клас“, с период на провеждане на обучението 18-

29 октомври 2021 г. 

По точка пета от дневния ред 

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

провеждане на заседание на секция ДУМФ за предзащита на дисертационния труд на Зоя 

Кичева-Зафирова, задочен докторант към секцията, за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“, на тема „Изследване на динамичното поведение на нелинейни клетъчни 

мрежи, решаващи уравнение на математическата физика“ по докторска програма 

„Математическо моделиране и приложение на математиката“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

По процедурата за защита на дисертационния труд на Зоя Кичева-Зафирова, задочен 

докторант към секцията ДУМФ, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, на 

тема „Изследване на динамичното поведение на нелинейни клетъчни мрежи, решаващи 

уравнение на математическата физика“ по докторска програма „Математическо моделиране и 

приложение на математиката“:  

1. Определя състав на научното жури, както следва: 

проф. д-р Златинка Светославова Ковачева – ИМИ-БАН – вътрешен; 

проф. дмн Анжела Славова Попиванова – ИМИ-БАН – вътрешен;  

проф. д-р Георги Пенчев Венков – ТУ-София – външен; 

доц. д-р Анна Георгиева Розева – ТУ-София – външен; 

доц. д-р Катя Георгиева Дишлиева – ТУ-София – външен; 

Резерви: 

проф. дмн Цвятко Василев Рангелов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

проф. д-р Велизар Тодоров Павлов – РУ „Ангел Кънчев“ – външен.  

2. Определя дата на защита: 20.12.2021 г.  

5.2. По доклад на доц. д-р Красимира Иванова, ръководител на секция СофТИС, относно 

провеждане на заседание на разширено звено за предзащита на дисертационния труд на Георги 

Симеонов, задочен докторант към секцията, за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“, на тема „Моделиране и анализ на големи данни за епидемията COVID-19“ по 

докторска програма „Информатика“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

НС предлага доработване на  дисертационния труд на Г. Симеонов в рамките на 6 

месеца.  

5.3. По доклад на доц. д-р Красимира Иванова, научен секретар на ИМИ, относно 

определяне на състава на комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпити по обявен 

конкурс за учебната 2021/2022 година, ДВ брой 61/23.07.2021 г., по докторска програма 

„Информатика“, се състоя дискусия. След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 
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1. Определя състав на комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпити по 

обявен конкурс за учебната 2021/2022 година, ДВ брой 61/23.07.2021 г., по докторска програма 

„Информатика“, както следва:   

доц. д-р Красимира Иванова (председател), 

проф. д-р Десислава Панева-Маринова, 

проф. д-р Златинка Ковачева, 

доц. д-р Юри Борисов. 

2. Дата, час и място на провеждане на изпита: 7.12.2021 г. от 10 часа в зала 278 на ИМИ-

БАН. 

5.4. По утвърждаване на конспекти за кандидат-докторантски изпити по докторски 

програми по обявени конкурси в ДВ брой 61/23.07.2021 г. за учебната 2021/2022 година, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекти за кандидат-докторантски изпити по докторски програми по 

обявени конкурси в ДВ брой 61/23.07.2021 г. за учебната 2021/2022 година, както следва: 

1. по докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика“; 

2. по докторска програма „Информатика“; 

3. по докторска програма „ Геометрия и топология“. 

5.5. По утвърждаване на конспект за специализиран докторантски изпит от 

индивидуалния план на Паскал Пиперков, задочен докторант към секция МОИ, с научен 

ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, със заглавие „Приложения на дискретните 

трансформации в теория на кодирането и комбинаториката“, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспект за специализиран докторантски изпит от индивидуалния план на 

Паскал Пиперков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн Илия 

Буюклиев, със заглавие „Приложения на дискретните трансформации в теория на кодирането 

и комбинаториката“. 

5.6. По оценка на работата на Стефка Ковачева, задочен докторант към секция МЛ, за 

допускане до предзащита, с предложената от проф. д-р Людмила Димитрова корекция – 

разделяне на базов изпит на два специализирани I и II част, НС 

РЕШИ: 

Приема оценката на работата на Стефка Ковачева, задочен докторант към секция МЛ, за 

допускане до предзащита, с предложената корекция – разделяне на базов изпит на два 

специализирани I и II част. 

5.7. По приемане на атестации за работата на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема атестациите за работата на: 

1. Марин Генов, докторант на самостоятелна подготовка, с научен ръководител проф. 

д-р Людмил Кацарков, за периода юли 2020 – юли 2021; 

2. Стефана Петрова, задочен докторант, с научен ръководител проф. д-р Борислав 

Лазаров, за периода септември 2020 – август 2021 г. 

5.8. Приемане на тримесечни отчети на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечни отчети на: 

1. Младен Вълков, редовен докторант към секция ОМИ, с научен ръководител проф. 

д-р Тони Чехларова, за периодите април – юни 2021 г. и юли – септември 2021 г.; 

2. Мария Пашинска-Гаджева, редовен докторант към секция МОИ, с научен 

ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.06.2021 – 30.09.2021. 
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5.9. По писмо от ЦО-БАН относно отпускане на 1 допълнителна бройка за редовна 

докторантура по докторска програма „Информатика“ за зачисления Радослав Марков в 

допълнителния конкурс за учебната 2020/2021 г., НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Проф. Д. Панева-Маринова призова материалите за НС да се внасят навреме, а не в 

последния момент.  

 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

               (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


