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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 2 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 25.02.2022 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, доц. д-р Кр. Иванова и ас. д-р Христо Сариев – член 

със съвещателен глас.  

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 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. Доклади. 

4. Докторантски въпроси. 

5. Разни. 

 

Преди започване на заседанието чл.-кор. Н. Николов прочете поздравителен адрес и 

връчи юбилеен плакет от Шуменски университет на проф. дмн П. Русев по повод 50-ата 

годишнина от основаването на университета като самостоятелно висше училище и във връзка 

с 90-ата годишнина на проф. Русев. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад относно предложение проф. д-р Десислава Панева-Маринова да бъде 

избрана за зам.-гл. редактор на Serdica Journal of Computing.  

След гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Десислава Панева-Маринова за зам.-гл. редактор на Serdica Journal of 

Computing. 

1.2. По доклад относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна 

специалност „Информатика“ (Системи, методи и средства за представяне и управление на 

цифрови културни и образователни ресурси) за нуждите на Лабораторията по телематика-БАН 

се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. На следващото заседание на НС да се разгледат и да се вземе решение по 

предложенията за промяна на допълнителните специфични за ИМИ изисквания към 

кандидатите за заемане на академични длъжности и придобиване на научна степен „доктор на 

науките“ (чл. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане 

на академични длъжности в ИМИ). 
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2. Не се прие отлагане на разглеждането на доклади за обявяване на конкурси до 

вземане на решение по предложенията за промяна на допълнителните специфични за ИМИ 

изисквания за заемане на академични длъжности (чл. 3 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИМИ). 
 

Проф. П. Бойваленков представи доклад относно обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Системи, методи и средства за 

представяне и управление на цифрови културни и образователни ресурси) за нуждите на 

Лабораторията по телематика-БАН. 

След гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ 

(Системи, методи и средства за представяне и управление на цифрови културни и 

образователни ресурси) за нуждите на Лабораторията по телематика-БАН. 

По точка втора от дневния ред 

Няма въпроси за разглеждане. 

По точка трета от дневния ред 

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

относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по научна 

специалност „Информатика“ (Машинно самообучение), след гласуване, НС 

РЕШИ: 

 Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по научна специалност 

„Информатика“ (Машинно самообучение). 

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

протокол от заседание на секцията и заявление от проф. д-р Владимир Периклиев, относно 

продължаване на статута му на асоцииран член на ИМИ, след гласуване през zoom 

платформата, НС 

РЕШИ: 

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

Периклиев за срок от 3 години. 

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

протокол от заседание на секцията и заявление от проф. д-р Радослав Павлов, относно 

избирането му за асоцииран член на ИМИ, след гласуване през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Радослав Павлов за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 

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

приемане на отчета за 2021 г. на проекта по бюджетната субсидия „Алгебрична и 

комбинаторна теория на кодирането“, с ръководител на научния колектив доц. д-р Христо 

Костадинов, НС 

РЕШИ: 

Приема отчета за 2021 г. на проекта по бюджетната субсидия „Алгебрична и 

комбинаторна теория на кодирането“, с ръководител на научния колектив доц. д-р Христо 

Костадинов. 
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3.5. По приемане на научен отчет за Етап 2 на проект, финансиран от ФНИ, ДН12-

8/15.12.2017 г. „Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури 

осигуряващи цялостност и сигурност на информацията“, с ръководител на научния колектив 

проф. дмн Цонка Байчева, НС 

РЕШИ: 

Приема научния отчет за Етап 2 на проект, финансиран от ФНИ, ДН12-8/15.12.2017 г. 

„Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи 

цялостност и сигурност на информацията“, с ръководител на научния колектив проф. дмн 

Цонка Байчева. 

3.6. По приемане на научен отчет за Етап 2 на проект, финансиран от ФНИ  ДН12-2 

„Риманова и комплексна геометрия“, с ръководител на научния колектив проф. д-р Величка 

Милушева, НС 

РЕШИ: 

Приема научния отчет за Етап 2 на проект, финансиран от ФНИ ДН12-2 „Риманова и 

комплексна геометрия“, с ръководител на научния колектив проф. д-р Величка Милушева. 

3.7. По доклад от проф. дмн Анжела Славова относно провеждане на Деветата 

международна конференция “New Trends in the Applications of Differential Equations in 

Sciences”, в периода 14 – 17 юни 2022 г., в гр. Созопол, с предложение ИМИ да бъде 

съорганизатор на конференцията съвместно със СУБ и ТУ-София, без финансови 

ангажименти за ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на Деветата 

международна конференция “New Trends in the Applications of Differential Equations in 

Sciences”, 14 – 17 юни 2022 г. в гр. Созопол съвместно със СУБ и ТУ-София, без финансови 

ангажименти. 

3.8. По доклад от проф. д‐р Галина Богданова относно провеждане на международната 

научна конференция Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization 

(KIN2022), в периода 12 – 16 април 2022 г. в град Велико Търново, с предложение ИМИ да 

бъде съорганизатор съвместно с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

(Факултет по изобразително изкуство), Институт за етнология и фолклористика с етнографски 

музей при Българска академия на науките, Европейска асоциация на фолклорните фестивали, 

Съюз на учените в България - клон Велико Търново, „Царевград Търнов“ ЕООД, Община 

Велико Търново, без финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на международната 

научна конференция Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization 

(KIN2022), в периода 12 – 16 април 2022 г. в град Велико Търново, съвместно с 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Факултет по изобразително 

изкуство), Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска 

академия на науките, Европейска асоциация на фолклорните фестивали, Съюз на учените в 

България - клон Велико Търново, „Царевград Търнов“ ЕООД, Община Велико Търново, без 

финансови ангажименти. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По приемане на атестации на работата на докторанти разгледа атестацията на 

Димитър Добрев, докторант на самостоятелна подготовка, с научен ръководител доц. 

Любомир Иванов за периода 28.01.2021 – 27.01.2022 година. Състоя се дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуването, НС 

РЕШИ: 
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Връща документацията по атестацията на докторант Димитър Добрев в секция АЛ, за 

да бъде съгласувана с чл. 17 от ППЗРАСРБ. 

4.2. По отчисляването на Димитър Добрев, докторант на самостоятелна подготовка, с 

научен ръководител доц. Любомир Иванов, доц. К. Иванова представи постъпилите 

документи. Състоя се дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Удължава срока на подготовката на Димитър Добрев, докторант на самостоятелна 

подготовка, с научен ръководител доц. Любомир Иванов, еднократно с 1 година. 

4.3. По утвърждаване на учебни програми, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебните програми за: 

- специализиран докторантски курс по докторска програма „Информатика“ по тема 

„Цифрова обработка на сигнали в безжични комуникации“, с лектор доц. д-р Юри 

Борисов; 

- специализиран докторантски курс по докторска програма „Информатика“ по тема 

„Вероятностни и статистически методи в безжичните комуникации“, с лектор доц. д-р 

Юри Борисов. 

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

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуалния план за работа на Иван Неделев, задочен докторант към 

секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р Юри Борисов. 

4.5. По утвърждаване на конспекти за докторантски изпит, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекти за докторантски изпити от индивидуалния план на Мирослав 

Марков, редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р Юри Борисов, 

както следва: 

- базов докторантски изпит със заглавие: Криптология; 

- специализиран докторантски изпит със заглавие: Блокчейн технологии; 

- специализиран докторантски изпит със заглавие: Сигурност на елиптичната 

криптография. 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. По въпрос на проф. К. Иванов относно това дали ще има заповед, която да спре 

действието на предишната заповед на Председателя на БАН относно присъствената работа в 

ИМИ проф. П. Бойваленков отговори, че ще го отнесе към председателя на БАН.   

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (акад. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 


