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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 20 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 17.12.2021 г. от 14:00 часа чрез zoom-връзка 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, проф. д-р Д. Панева-

Маринова, акад. В. Дренски, чл.-кор. Н. Николов, чл.-кор. М. Савов, проф. дмн В. Кирякова, 

проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн О. Кунчев, 

проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р Е. Попова, доц. д-р И. Чипчаков 

и доц. д-р Кр. Иванова.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Е. Колев, проф. д-р В. Милушева (в 

чужбина). 

Председателят на НС акад. Олег Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на 

НС е 19 души. Редуцираният състав е 18 души. На заседанието присъстват 16 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. П. Бойваленков призова членовете на НС за акуратно попълване на данните 

за годишния отчет на ИМИ-БАН и свеждане на това до секциите. 

1.2. Проф. П. Бойваленков предложи ИМИ-БАН да стане официален издател на 

научните списания от серията „Biomath“ (http://www.biomathforum.org/biomath/index.php/biomath/) 

като представи информация за състоянието, текущия издател, индексирането, 

редакционната колегия, тематиката и др. Той очерта насоки за дейността, поддръжката и 

развитието в случай, че предложението се одобри от НС. Състоя се дискусия. 

След дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема ИМИ-БАН да стане официален издател на научните списания „Biomath“ и 

„Biomath Communications“. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. О. Мушкаров припомни, че младият учен със съвещателен глас, член на НС, 

напусна и се взе решение за подмяната му на ОСУ през януари 2022. Той представи 

информация по тази процедура и изискванията според Правилника на НС. Акад. О. 

Мушкаров апелира научният секретар или по линия на общото събрание на учените да се 

информират секциите за стартиране на процедура за нов избор. 

http://www.biomathforum.org/biomath/index.php/biomath/
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По точка трета от дневния ред  

3.1. Избор на „асистент“ за нуждите на ИМИ 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), проф. П. Бойваленков представи предложението на тричленната комисия – д-р 

Константин Василев Делчев, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира д-р Константин Василев Делчев на академична длъжност „асистент“ 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“ със срок на трудовия договор 4 години.  

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от доц. д-р Георги Бояджиев, ръководител на секция ДУМФ, протокол 

от заседание на секцията и молба от проф. дмн Владимир Георгиев, относно продължаване 

на трудовия му договор за срок от 1 година 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 за срок от 1 година на проф. дмн Владимир Георгиев 

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

срок проф. дмн Владимир Георгиев предава отчет за свършената работа и атестационни 

документи.  

4.2. По доклад от доц. д-р Ирина Георгиева, секретар на секция ММЧА и заявление от 

проф. дмн Камен Иванов, относно продължаване на трудовия му договор за срок от 1 година 

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 за срок от 1 година на проф. дмн Камен Иванов по реда 

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

4.3. По молба от проф. дмн Надежда Рибарска и протокол от секция ИОВС, относно 

продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно време за срок от 1 година 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. дмн Надежда Рибарска на непълно работно 

време за срок от 1 година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.  

4.4. По молба от проф. дн Марусия Божкова и протокол от секция ИОВС, относно 

продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно време за срок от 1 година 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. дн Марусия Божкова на непълно работно 

време за срок от 1 година 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 Станислав Харизанов, относно продължаване на трудовия му договор на 
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непълно работно време за срок от 1 година 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 Станислав Харизанов на непълно работно 

време за срок от 1 година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.  

4.6. По доклад от доц. д-р Димитър Гелев, ръководител на секция АЛ и заявление от 

доц. д-р Димитринка Владева-Трендафилова, относно продължаване на трудовия ѝ договор 

за срок от 1 година 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 за срок от 1 година на доц. д-р Димитринка Владева-

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

БАН.  

4.7. По доклад от проф. д-р Златинка Ковачева, ръководител на ВНЗ „Информационно 

моделиране“, протокол от заседание на секцията и молба от гл. ас. д-р Юри Димитров, 

относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно време за срок от 1 

година 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 Юри Димитров на непълно работно време 

за срок от 1 година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.  

4.8. По доклад от проф. д-р Златинка Ковачева, ръководител на ВНЗ „Информационно 

моделиране“, протокол от заседание на секцията и молба от проф. д-р Иван Ганчев Иванов,  

относно признаване на академичната длъжност „професор“ по 4.6. Информатика и 

компютърни науки, заемана в ПУ „Паисий Хилендарски“ и продължаване на трудовия му 

договор на длъжност „професор“ в ИМИ-БАН на непълно работно време за срок от 1 година 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

1. Признава академичната длъжност „професор“ по 4.6. Информатика и 

компютърни науки на проф. д-р Иван Ганчев Иванов, заемана в ПУ „Паисий Хилендарски“. 

2. Продължава трудовия договор на проф. д-р Иван Ганчев Иванов на непълно 

работно време за срок от 1 година на длъжност „професор“ по реда на чл. 68 от Устава на 

БАН.  

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

молба от проф. д-р Мария Нишева-Павлова относно продължаване на трудовия ѝ договор 

на непълно работно време за срок от 1 година по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

След гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Мария Нишева-Павлова на непълно 

работно време за срок от 1 година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.  

4.10. По доклад от проф. д-р Златинка Ковачева, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране“, протокол от заседание на секцията и молба от проф. дпн 

Йордан Табов, относно продължаване на статута му на асоцииран член на ИМИ, се състоя 

дискусия. 

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

Продължава на статута на асоцииран член на ИМИ на проф. дпн Йордан Табов за срок 

от 3 години.  

4.11. По доклад от проф. д-р Златинка Ковачева, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране“, протокол от заседание на секцията и молба от доц. д-р 

Маргарита Спиридонова, относно продължаване на статута ѝ на асоцииран член на ИМИ, 

се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава на статута на асоцииран член на ИМИ на доц. д-р Маргарита 

Спиридонова за срок от 3 години.  

4.12. По приемане на отчет от доц. д-р Тихомир Вълчев, ръководител на договор 

ДН 02-5/12.12.2016 г. „Алгебрични и геометрични методи в диференциалните уравнения: 

интегруемост и неинтегруемост“ с ФНИ, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема отчета по договор ДН 02-5/12.12.2016 г. „Алгебрични и геометрични методи 

в диференциалните уравнения: интегруемост и неинтегруемост“ с ФНИ, ръководител доц. 

д-р Тихомир Вълчев.  

4.13. По приемане на окончателен отчет на проект за съвместни изследвания с 

Унгарска академия на науките на тема „Комбинаторна теория на пръстените“ с ръководител 

на проекта доц. д-р Иван Чипчаков, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема окончателния отчет на проект за съвместни изследвания с Унгарска академия 

на науките на тема „Комбинаторна теория на пръстените“ с ръководител на  проекта доц. 

д-р Иван Чипчаков. 

4.14. По утвърждаване на проектни предложения по ЕБР, след гласуване НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектни предложения за съвместни научни изследвания по ЕБР с: 

1. Университет „Аристотел“, Солун, Гърция по тема „Неконвенционален метод на 

гранични интегрални уравнения за решаване на динамични задачи за еластичен и 

нехомогенен континуум с макро- и нано-нееднородности“, за период от 3 години с начало 

2022 г., с ръководител доц. д-р Георги Бояджиев; 

2. Израелска академия на науките по тема „Интегро-диференциални модели и 

приложения в нанотехнологиите“, за период от 3 години с начало 2022 г., с ръководител 

проф. дмн Анжела Славова. 

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

относно избиране на научно жури по конкурс за „доцент“ в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки (Контекстно-базирани информационни системи), за 

нуждите на секция СофТИС, обявен в Държавен вестник брой 91/02.11.2021 г., се състоя 

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС  

РЕШИ: 

Определя следния състав на Научно жури по конкурс за „доцент“ в област на висше 

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

4.6. Информатика и компютърни науки (Контекстно-базирани информационни системи), 

обявен в Държавен вестник брой 91/02.11.2021 г.:  
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1. акад. дн Иван Петков Попчев – ИИКТ-БАН – външен; 

2. проф. дтн Димитър Грозданов Христозов – Американски университет в България – 

външен; 

3. проф. дн Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ – външен; 

4. проф. дн Христо Августов Кабакчиев –  СУ „Св. Кл. Охридски“– външен; 

5. проф. д-р Веска Младенова Георгиева – ТУ-София – външен; 

6. проф. д-р Георги Теохаров Тупаров – НБУ – външен; 

7. доц. д-р Красимира Минкова Иванова – ИМИ-БАН – вътрешен. 

Резерви: 

1. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – ИМИ-БАН и СУ-ФМИ – вътрешен; 

2. проф. дн Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН и УниБИТ – външен. 

4.16. По доклад от проф. д-р Златинка Ковачева, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране“, относно избиране на научно жури по конкурс за „доцент“ 

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатични 

модели в геномиката), за нуждите на ВНЗ „Информационно моделиране“, обявен в 

Държавен вестник брой 91/02.11.2021 г.  

След гласуване в zoom платформата, НС  

РЕШИ: 

Определя следния състав на Научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висше 

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

4.6. Информатика и компютърни науки (Информатични модели в геномиката), обявен в 

Държавен вестник брой 91/02.11.2021 г.: 

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

2. проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова – ИМИ-БАН – вътрешен;   

3. доц. д-р Велин Стоянов Андонов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

4. акад. дмн Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ-БАН – външен;  

5. проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова – ИИКТ-БАН – външен;  

6. чл.-кор. дн Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН – външен; 

7. доц. д-р Нора Ангелова Ангелова – ФМИ-СУ – външен.   

Резерви: 

1. проф. д-р Иван Ганчев Иванов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. д-р Иван Димов Лирков – ИИКТ-БАН – външен. 

4.17. По доклад от проф. д-р Десислава Панева-Маринова, секретар на програмния 

комитет на международната конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и 

научно наследство“, относно одобряване на участието на ИМИ-БАН като основен 

организатор, без финансови ангажименти, в дванадесетото издание на конференцията, 

която ще се състои в периода 23-25 септември 2022 г. в гр. Бургас под патронажа на Община 

Бургас и с локални съорганизатори: Регионален академичен център на БАН – Бургас, 

Регионален исторически музей – Бургас и Бургаски свободен университет, след гласуване, 

НС 

РЕШИ: 

Одобрява участието на ИМИ-БАН в Дванадесетата международна конференция 

„Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ като основен 

организатор, без финансови ангажименти, провеждане: в периода 23-25 септември 2022 г. 

в гр. Бургас под патронажа на Община Бургас и с локални съорганизатори: Регионален 

академичен център на БАН – Бургас, Регионален исторически музей – Бургас и Бургаски 

свободен университет. 



6 

4.18. По доклад от доц. д-р Иван Георгиев, относно одобряване на участието на ИМИ-

БАН като съорганизатор на Х-та международна конференция „Numerical Methods and 

Applications“ (NM&A’22)  от 22 до 26 август 2022 г. в Боровец, без финансови ангажименти, 

след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Одобрява участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на Х-та международна 

конференция „Numerical Methods and Applications“ (NM&A’22), която ще се проведе в 

периода 22-26 август 2022 г. в Боровец, без финансови ангажименти. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По протокол от заседание за предзащита, относно състав на научно жури и дата 

на защита на задочен докторант Стефка Ковачева за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по научната специалност 4.6. Информатика и компютърни науки, с научен 

ръководител проф. д-р Людмила Димитрова, с дисертационен труд на тема: „Проектиране 

и реализация на цифрови информационни ресурси за исторически обекти на българското 

културно наследство“, НС 

РЕШИ: 

По процедурата за защита на дисертационния труд на Стефка Ковачева, задочен 

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

научната специалност 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма 

„Информатика“, на тема „Проектиране и реализация на цифрови информационни ресурси 

за исторически обекти на българското културно наследство“  

Определя състав на научното жури, както следва: 

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

2. доц. д-р Красимира Минкова Иванова  – ИМИ-БАН – вътрешен;  

3. проф. д-р Кирил Иванов Симов – ИИКТ-БАН – външен; 

4. проф. д-р Галин Борисов Цоков – ПУ „П. Хилендарски“ – външен;  

5. проф. д-р Людмила Петрова Димитрова-Рашкова – пенсионер, асоцииран член на ИМИ-

БАН, научен ръководител на докторанта – външен; 

Резерви: 

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

2. проф. д-р Велка Александрова Попова – ШУ „ Еп. К. Преславски“ – външен. 

Определя дата на защита: 28.02.2022 г. 

5.2. По зачисляване на докторанти по докторска програма „Информатика“ по 

обявения конкурс за учебната 2021/2022 г., ДВ брой 61/23.07.2021 г., НС 

РЕШИ: 

1. Зачислява Емануела Димитрова Митрева като задочен докторант към секция МЛ 

с научен ръководител проф. д-р Десислава Панева-Маринова, считано от 01.01.2022 г., с 

тема на докторантурата „Методи и алгоритми за персонализация и адаптивност в среди за 

управление на съдържание“; 

2. Зачислява Иван Володиев Неделев като редовен докторант към секция МОИ с 

научен ръководител доц. д-р Юри Борисов считано от 01.01.2022 г., с тема на 

докторантурата „Методи за сигурност в мобилни комуникационни мрежи“ при успешно 

издържан кандидат-докторантски изпит по английски език. Докторантурата ще се 

трансформира от редовна в задочна при възможност от страна на БАН. 

5.3. По утвърждаване на учебна програма за специализиран докторантски курс по 

Информатика на тема „Увод в извличането на знания от данни“, с лектор доц. д-р 

Красимира Иванова, НС  
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РЕШИ: 

Утвърждава учебна програма за специализиран докторантски курс по Информатика 

на тема „Увод в извличането на знания от данни“, с лектор доц. д-р Красимира Иванова. 

5.4. По приемане на атестацията за работата на задочен докторант Паскал Пиперков, 

с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.01.2021-31.12.2021 г., НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията за работата на задочен докторант Паскал Пиперков за периода 

01.01.2021-31.12.2021 г. 

5.5. По доклад от проф. дмн Илия Буюклиев, научен ръководител на задочен 

докторант Паскал Пиперков, относно предложение за отчисляване с право на защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита задочен докторант Паскал Пиперков. 

5.6. По приемане на тримесечен отчет за работата на редовен докторант Детелина 

Камбурова с научен ръководител акад. Юлиан Ревалски, за периода 2.11.2021-31.12.2021 г., 

НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечния отчет за работата на редовен докторант Детелина Камбурова за 

периода 2.11.2021-31.12.2021 г. 

5.7. По приемане на атестацията на работата на редовен докторант Детелина 

Камбурова с научен ръководител акад. Юлиан Ревалски за периода 1.01.2019-2.11.2019 и 

от 02.11.2021-31.12.2021 г., поради прекъсване по майчинство за 2 години, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на работата на редовен докторант Детелина Камбурова за 

периода 1.01.2019-2.11.2019 и от 02.11.2021-31.12.2021 г. 

5.8. По протокол от секция ИОВС и доклад от акад. Юлиан Ревалски, научен 

ръководител на редовен докторант Детелина Камбурова, относно отчисляване с право на 

защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита редовен докторант Детелина Камбурова. 

5.9. По приемане на оценка на работата на редовен докторант Детелина Камбурова за 

допускане до предзащита, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема оценката на работата на докторант Детелина Камбурова за допускане до 

предзащита. 

5.10. По доклад от проф. д-р Цветомир Цачев, и.д. ръководител на секция ИОВС, 

относно промяна на темата на дисертационния труд на редовен докторант Детелина 

Камбурова на „Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в 

некооперативни игри“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Променя темата на дисертационния труд на редовен докторант Детелина Камбурова 

на „Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни 

игри“. 

5.11. По приемане на атестацията на задочен докторант Павел Стойнов с научен 

ръководител проф. дмн Анжела Славова за периода 1.01.2021-1.01.2022 г., НС 
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РЕШИ: 

Приема атестацията на задочен докторант Павел Стойнов с научен ръководител проф. 

дмн Анжела Славова за периода 1.01.2021-1.01.2022 г. 

5.12. По протокол от секция ДУМФ и предложение от доц. д-р Георги Бояджиев, 

ръководител на секцията,  относно отчисляване с право на защита на задочен докторант 

Павел Стойнов, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита задочен докторант Павел Стойнов. 

5.13. По приемане на оценката на работата на задочен докторант Павел Стойнов за 

допускане до предзащита, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема оценката на работата на задочен докторант Павел Стойнов за допускане до 

предзащита. 

5.14. По приемане на тримесечен отчет на работата на редовен докторант Радослав 

Марков с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова за периода 01.10.2021-

31.12.2021 г., НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечния отчет на работата на редовен докторант Радослав Марков за 

периода 01.10.2021-31.12.2021 г. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Проф. Бойваленков направи предложение за дати за провеждане на следващото 

ОСУ – 25.01.2022 г. и заседание на НС – 21.01.2022 г., което беше прието единодушно.  

 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

               (акад. О. Мушкаров) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


