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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 1 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 21.01.2022 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 Е. Колев, 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 

Председателят на НС акад. 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. Приемане на годишните отчети за дейността на Национална лаборатория по 

компютърна вирусология и на Лаборатория по телематика за 2021 г. 

2. Доклад на Директора на ИМИ.  

3. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

4. Доклади. 

5. Докторантски въпроси. 

6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По приемане на годишния отчет за дейността на Националната лаборатория по 

компютърна вирусология при БАН за 2021 г., се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема годишния отчет за дейността на Националната лаборатория по компютърна 

вирусология при БАН за 2021 г. 

1.2. По приемане на годишния отчет за дейността на Лабораторията по телематика 

при БАН за 2021 г., се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема годишния отчет за дейността на Лабораторията по телематика при БАН за 

2021 г. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По доклад относно утвърждаване на представителни разходи на ИМИ за 2022 г., 

след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните суми за представителни разходи на ИМИ за 2022 г.: 

- за директорски кабинет – 2000 лв.; 

- за посрещане на чуждестранни гости и организиране на делови срещи – 2300 лв.; 
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- за тържества, юбилеи и др. подобни – 4200 лв. 

2.2. По предложение на Комисията за допълнителни стипендии за редовните 

докторанти на ИМИ за 2021 г., след гласуване НС 

РЕШИ: 

Приема предложеното от Комисията разпределение на допълнителни стипендии на 

редовните докторанти за 2021 г.  

2.3. По извършен анализ на резултатите от общата атестация през 2021 г., след 

гласуване, НС 

РЕШИ: 

Следните сътрудници на ИМИ-БАН да бъдат атестирани наново за период 2021-2022 

г. в началото на 2023 г.: доц. д-р Вестислав Апостолов (АГТ); доц. д-р Петър Топалов 

(ДУМФ); гл. ас. д-р Даринка Денчева (ИОВС); ас. Страшимир Попвасилев (АГТ); доц. д-р 

Силвия Бумова (МОИ); доц. д-р Бойко Банчев (СофТИС); доц. д-р Димитър Гелев (АЛ); гл. 

ас. д-р Веселин Ваврек (МОИ); гл. ас. Петър Казаков (МОИ); ас. д-р Явор Марков (ДУМФ); 

ас. д-р Стою Баров (АГТ); ас. Петър Далаков (АЛ). 

По точка трета от дневния ред 

Няма въпроси за разглеждане. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По предложения за най-значимо научно и научно-приложно постижение на ИМИ 

за 2021 година, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

1. За най-значимо научно постижение за ИМИ за 2021 г. се избира предложението с 

автор от ИМИ - чл.-кор. М. Савов. 

2. За най-значимо научно-приложно постижение за ИМИ за 2021 г. се избира 

предложението с автори от ИМИ – проф. О. Кунчев и Г. Симеонов. 

4.2. Протокол от секция ИОВС, относно номинация за кандидатура на ас. д-р Христо 

Сариев за млад учен-член на НС на ИМИ-БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Подкрепя номинацията на ас. д-р Христо Сариев за млад учен-член на НС на ИМИ-

БАН. 

4.3. По приемане на отчети по проекти от бюджетната субсидия за 2021 г., НС 

РЕШИ: 

1. Приема следните отчети за 2021 г. на проекти по бюджетната субсидия: 

 

Име Ръководител 

Алгебра, логика, алгебрична геометрия и приложения доц. д-р Димитър 

Гелев 

Математически анализ и приложения проф. дмн Йорданка 

Панева-Коновска 

Многомерен комплексен анализ, диференциална геометрия 

и топология 

проф. д-р Величка 

Милушева 
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Диференциални уравнения проф. дмн Валерий 

Ковачев 

и.д. доц. д-р Георги 

Бояджиев 

Приложения на уравненията на математическата физика проф. дмн Анжела 

Славова 

Теория на апроксимациите и приложения проф. дмн Камен 

Иванов 

Числен анализ на нелинейни процеси: математически 

модели, алгоритми, числен експеримент 

доц. д-р Иван 

Бажлеков 

Оптимизационни модели и вариационен анализ проф. д-р Николай 

Живков 

Вероятности, статистика и случайни процеси проф. дмн Евгения 

Стоименова 

Математическо моделиране и компютърни симулации на 

биопроцеси 

доц. д-р Петър Рашков 

Изследване на подходи и проблеми в софтуерните 

технологии и информационните системи и валидиране на 

предлаганите решения 

доц. д-р Красимира 

Иванова 

Методи, средства и ресурси за обработка и управление на 

знания 

проф. д-р Десислава 

Панева-Маринова 

Информатично моделиране проф. д-р Златинка 

Ковачева 

Модели, концепции и дидактически технологии в 

съвременното българско образование по математика, 

информатика и информационни технологии 

проф. д-р Борислав 

Лазаров 

Научно осигуряване на състезания по математика, 

информатика и математическа лингвистика: стратегии и 

учебни материали 

проф. дмн Емил Колев 

 

2. Избира за ръководител на проекта „Диференциални уравнения” доц. д-р Георги 

Бояджиев. 

4.4. По доклад от Галина Георгиева – гл. счетоводител и Галя Стоянова – н-к отдел 

„Човешки ресурси“, относно месечните възнаграждения за присъдена ОНС „доктор“ и 

научна степен „доктор на науките“ за 2022 г., НС 

РЕШИ: 

Запазва досегашния размер на възнаграждения за присъдена ОНС „доктор“ и научна 

степен „доктор на науките“, както следва: 

- ОНС „доктор“– 220 лева; 

- научна степен „доктор на науките“ – 440 лева. 

4.5. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от доц. д-р Златогор 

Минчев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно време, по реда 

на чл. 68 от Устава на БАН, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Златогор Минчев, на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 
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4.6. Доклад от доц. д-р Георги Бояджиев, ръководител на секция ДУМФ и заявление 

от проф. д-р Стойчо Язаджиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Стойчо Язаджиев, на непълно работно 

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

4.7. По заявление от акад. Веселин Дренски, относно придобиване на статут на 

асоцииран член на ИМИ-БАН, НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение заявление от акад. В. Дренски за асоцииран член на ИМИ. 

4.8. По доклад от проф. д-р Борислав Лазаров, ръководител на секция ОМИ и 

заявление от проф. д-р Кирил Банков, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-

БАН, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Кирил Банков за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 

4.9. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от проф. дмн Николай 

Янев, относно продължаване на статута му на професор емеритус на ИМИ-БАН, след 

гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на проф. дмн Николай Янев на професор емеритус на ИМИ-БАН 

безсрочно. 

4.10. По протокол от заседание на секция ММЧА и заявление от проф. Людмил 

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

гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на асоцииран член на ИМИ-БАН на проф. Людмил Зикатанов за 

срок от 3 години. 

4.11. По доклад от проф. д-р Галина Богданова, относно провеждането на Четвърта 

научна конференция с международно участие „Иновативно STEM обучение“ (STEMEDU-

2022) 16 – 19 март 2022 г., с предложение ИМИ-БАН да бъде основен организатор със 

следните съорганизатори: Институт по роботика при БАН; Медицински университет – 

Варна, филиал В. Търново и със съдействието на Регионален академичен център – В. 

Търново; Технически университет – Габрово и Териториална организация на Научно-

технически съюзи – В. Търново, със съдействието на СМБ и НТС – В. Търново, без 

финансови ангажименти, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ-БАН да е основен организатор със съорганизатори: Институт по 

роботика при БАН; Медицински университет – Варна, филиал В. Търново и със 

съдействието на Регионален академичен център – В. Търново; Технически университет – 

Габрово и Териториална организация на Научно-технически съюзи – В. Търново, със 

съдействието на СМБ и НТС – В. Търново на Четвъртата научна конференция с 

международно участие „Иновативно STEM обучение“ (STEMEDU-2022) 16 – 19 март 2022 

г., без финансови ангажименти. 
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По точка пета от дневния ред 

5.1. По утвърждаване на учебни програми по докторски програми, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебни програма по докторска програма „Информатика“: 

- за базов докторантски курс на тема: Извличане на закономерности от данни; 

- за специализиран докторантски курс на тема: Технологии и услуги в системи за 

управление на цифрово съдържание; 

- за специализиран докторантски курс на тема: Машинно самообучение. 

5.2. По утвърждаване на индивидуален план за работа на докторант, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуалния план за работа на Емануела Митрева, задочен докторант 

към секция МЛ, с научен ръководител проф. д-р Десислава Панева-Маринова. 

5.3. По утвърждаване на конспекти за докторантски изпит, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекти за докторантски изпити от индивидуалния план на Емануела 

Митрева, задочен докторант към секция МЛ, с научен ръководител проф. д-р Десислава 

Панева-Маринова, както следва: 

- за базов докторантски изпит със заглавие: Извличане на закономерности от данни; 

- за специализиран докторантски изпит със заглавие: Технологии и услуги в 

системи за управление на цифрово съдържание; 

- за специализиран докторантски изпит със заглавие: Машинно самообучение. 

5.4. По приемане на тримесечни отчети на редовни докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечните отчети на: 

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

д-р Тони Чехларова, за периода октомври – декември 2021 г. 

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

ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.10.2021 – 31.12.2021 г. 

5.5. По приемане на годишни атестации на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема годишните атестации на: 

- Йордан Стойков, задочен докторант към секция МЛ, с научен ръководител проф. 

д-р Десислава Панева-Маринова, за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; 

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

д-р Тони Чехларова, за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; 

- Цветан Цоков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-

р Христо Костадинов, за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; 

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

ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 

5.6. По отчисляване с право на защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита редовен докторант Младен Вълков към секция ОМИ, с 

научен ръководител проф. д-р Тони Чехларова. 

5.7. По доклад от доц. д-р К. Иванова, относно за утвърждаване на позиции по 

докторски програми с осигурено ръководство от ИМИ-БАН, НС 

РЕШИ: 
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Одобрява следните предложения за докторантури с осигурено ръководство от ИМИ-

БАН: 

 

Предложения за редовния конкурс 2022-2023: 

- 1 редовна и 1 задочна докторантури – Област на висше образование: 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. 

Математика, докторска програма „Геометрия и топология“; 

- 2 редовни докторантури – Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, 

докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“; 

- 1 задочна докторантура – Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, 

докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика“; 

- 1 редовна и 2 задочни докторантури – Област на висше образование: 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. 

Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“. 

 

Предложения за допълнителния конкурс 2021-2022: 

- 1 редовна докторантура – Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, 

докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“; 

- 1 задочна докторантура – Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, 

докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика“; 

- 3 задочни докторантури – Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и 

компютърни науки, докторска програма „Информатика“; 

- 1 задочна докторантура – Област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…, докторска 

програма „Методика на обучението по математика, информатика и 

информационни технологии“. 

По точка шеста от дневния ред 

 Бяха коментирани организационни въпроси, свързани с предстоящото ОСУ. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (акад. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 


