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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 4 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 29.04.2022 г. от 14:00 часа в Мултимедийната зала на ИМИ 

 

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

акад. Ю. Ревалски, акад. В. Дренски, чл.-кор. Н. Николов, чл.-кор. М. Савов, проф. дмн В. 

Кирякова, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, 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: проф. дмн И. Ланджев, ас. д-р Христо Сариев – член със съвещателен 

глас  

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

е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 18 членове. 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 информира, че се очаква получаване на средствата за 

ежемесечно стимулиране по К2 на научния състав и предложи за разпределението им да се 

прилагат критериите, използвани през последните години. 

След гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема средствата за ежемесечно стимулиране по К2 да бъдат разпределени по 

критериите, както следва: 
 

Монография в издателство от списъка на БАН 150 

Монография – друга 100 

Публикация в списание, оглавяващо ранглистата  180 

Публикация в категория Q1 (според отчета) 150 

Публикация в категория Q2 (според отчета) 90 

Публикация в категория Q3 (според отчета) 50 

Публикация в категория Q4 (според отчета) 30 
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Публикация в SCOPUS  с SJR 20 

Публикация без IF или SJR, но в Web of Sci. или SCOPUS или ERIH 

PLUS 
10 

Публикация, реферирана в  MathSciNet или zbMATH 10 

Публикация в списание или том от конференция, не попадащи по-

горе 
 7 

Цитиране в Web of Sci. или SCOPUS 3.5 

Цитиране – друго 1 

Ръководство на защитил докторант през 2021 ** 100 

 

*)  Признават се най-много по 2 броя публикувани статии в сборник трудове на една и съща 

конференция. 

**) При повече от един научен ръководител/консултант точките се делят на брой 

ръководители/консултанти. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По обсъждане на критерии за научно структурно звено (НСЗ) в ИМИ-БАН се 

състоя дискусия. Доц. Кр. Иванова представи някои насоки, в които да се обмислят корекции 

и изчистване на неточности. След дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Възлага на КНПСП да обсъди и направи предложение във връзка с обновяване на 

критерии за НСЗ в ИМИ-БАН. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По избор на „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни 

науки, научна специалност „Информатика“ (Машинно самообучение), за нуждите на секция 

СофТИС, председателят на Комисията доц. Кр. Иванова представи предложението на 

Комисията – д-р Теодор Бояджиев.  

Избрана бе комисия по провеждане на гласуванията в състав: чл.-кор. М. Савов, проф. 

Е. Колев и доц. И. Чипчаков.  

След гласуване,  НС 

РЕШИ: 

Избира д-р Теодор Бояджиев за „асистент“ в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Машинно самообучение). 

По точка четвърта от дневния ред 

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

доц. д-р Мирко Тарули, относно продължаване на трудовия му договор по реда на чл. 68 от 

Устава на БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 
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Не продължава трудовия договор на доц. д-р Мирко Тарули на непълно работно време 

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

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

моделиране“, протокол от заседание на звеното и заявление от проф. дмн Венцеслав Вълев, 

относно продължаване на статута му на асоцииран член на ИМИ-БАН.  

След гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на асоцииран член на ИМИ-БАН на проф. дмн Венцеслав Вълев 

за срок от 3 години. 

4.3. По протокол от заседание на секция ММЧА и заявление от проф. д-р Наталия 

Кольковска, относно избирането ѝ за асоцииран член на ИМИ-БАН.  

След гласуване, НС 

РЕШИ 

Избира проф. д-р Наталия Кольковска за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 

4.4. По доклад от проф. д-р Радослав Йошинов, директор на Лаборатория по телематика 

– БАН, относно избиране на Научно жури по конкурс за академична длъжност „доцент“ в 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 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), обявен в ДВ бр. 22/18.03.2022 г. за нуждите на Лаборатория по 

телематика – БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ 

Утвърждава следния състав на Научно жури по конкурс за академична длъжност 

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

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), обявен в ДВ бр. 22/18.03.2022 г. за нуждите на 

Лаборатория по телематика – БАН: 

1. проф. д-р Галина Тодорова Богданова – ИМИ-БАН  

2. доц. д-р Александър Илиев Илиев – ИМИ-БАН  

3. проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ-БАН  

4. проф. д-р Елиза Петрова Стефанова – ФМИ-СУ – външен 

5. проф. д. н. Даниела Иванова Борисова – ЛТ-БАН, ИИКТ-БАН  

6. проф. д-р Румен Иванов Трифонов – ТУ-София – външен 

7. проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ – външен 

Резерви: 

1. проф. дмн Петър Любомиров Станчев – ИМИ-БАН  

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

4.5. По доклад от акад. Олег Мушкаров, директор на Международен център по 

математически науки към ИМИ-БАН, относно конференция Edging Higher, ICMS-Sofia 

Inaugural Conference (11-14 юли 2022 г.) с предложение НС да подкрепи провеждането ѝ, като 

ИМИ-БАН да осигури използване на зали с проектори и техническо, организационно и 

счетоводно обслужване на конференцията. За провеждане на мероприятието са осигурени 

средства на Научната програма ПИКОМ и други източници, се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ 
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Дава съгласие ИМИ-БАН да е организатор без финансови ангажименти на конференция 

Edging Higher, ICMS-Sofia Inaugural Conference (11-14 юли 2022 г.).  

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

научноизследователския колектив от ИМИ-БАН по проект № КР-06-N50/4 30.11.2020, 

относно провеждане на Лятна школа по Славянска палеография (25-31 юли 2022 г., София) в 

изпълнение на дейностите по проекта, с предложение ИМИ-БАН да бъде съорганизатор на 

събитието, съвместно с Кирило-Методиевски научен център – БАН, НС 

РЕШИ 

Дава съгласие ИМИ-БАН да е съорганизатор без финансови ангажименти на Лятна 

школа по Славянска палеография (25-31 юли 2022 г., София). 

4.7. По приемане на научен отчет за 2021 г. на проект за съвместни научни изследвания 

със Сръбската академия на науките и изкуствата (САНИ) на тема “Оператори, диференциални 

уравнения и специални функции на дробното смятане – числени методи и приложения”, с 

ръководител от ИМИ-БАН проф. дмн Йорданка Панева-Коновска, НС 

РЕШИ: 

Приема научния отчет за 2021 г. на проект за съвместни научни изследвания със 

Сръбската академия на науките и изкуствата (САНИ) на тема “Оператори, диференциални 

уравнения и специални функции на дробното смятане – числени методи и приложения”, с 

ръководител от ИМИ-БАН проф. дмн Йорданка Панева-Коновска. 

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

учебни програми за квалификационни курсове за учители, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебни програми за квалификационни курсове за учители: 

- Екипна работа; 

- Работа с деца и ученици със СОП. 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. По доклад на комисията за признаване на придобита в чужбина образователна и 

научна степен „доктор“ на Теодор Бояджиев, математик в секция СофТИС, НС 

РЕШИ: 

Признава придобитата в чужбина образователна и научна степен „доктор“ на Теодор 

Бояджиев, математик в секция СофТИС. 

5.2. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, относно състав на Научно жури и дата на 

защита на задочен докторант Георги Симеонов за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

докторска програма „Информатика“, с научен ръководител проф. дмн Петър Станчев, НС 

РЕШИ: 

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

дисертационния труд на тема: „Моделиране и анализ на големи данни за епидемията от 

COVID-19“ на Георги Симеонов, задочен докторант към секция СофТИС, както следва: 

1. проф. дмн Петър Любомиров Станчев – ИМИ-БАН, научен ръководител на докторанта – 

вътрешен;  

2. доц. д-р Александър Илиев Илиев – ИМИ-БАН – вътрешен;  

3. проф. д-р Боян Паскалев Бончев – ФМИ-СУ – външен; 

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

5. проф. д-р Румен Василев Николов – УниБИТ – външен. 
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Резерви: 

1. доц. д-р Мария Христова Монова-Желева – БСУ, ИМИ-БАН – вътрешен;  

2. проф. д-р Олга Илиева Георгиева – ФМИ-СУ – външен. 

2. Определя дата за провеждане на защита: 13.07.2022 г.  

5.3. По протокол от заседание за предзащита, относно състав на Научно жури и дата на 

защита на задочен докторант Павел Стойнов за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ по професионално направление 4.5. Математика, докторска програма 

„Математическо моделиране и приложение на математиката“, с научен ръководител проф. 

дмн Анжела  Попиванова, се състоя дискусия.  

На гласуване бе подложен състав на Научното жури, в който в предложението на ДУМФ 

проф. Златинка Ковачева е заменена с доц. Цв. Заевски.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

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

дисертационния труд на тема: „Приложение на клетъчно-невронни мрежи за изследване на 

частни диференциални уравнения, възникващи във финансовата математика“ на Павел 

Стойнов, задочен докторант към секция ДУМФ: 

1. доц. д-р Цветелин Стефанов Заевски – ИМИ-БАН – вътрешен;  

2. проф. дмн Анжела Славова Попиванова, научен ръководител на докторанта – ИМИ-БАН –     

вътрешен;  

3. проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – ПУ „Паисий Хилендарски“ – външен; 

4. доц. д-р Евелина Илиева Велева – Русенски университет – външен;  

5. доц. д-р Иван Радославов Георгиев – Русенски университет – външен. 

Резерви: 

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

2. проф. д-р Велизар Тодоров Павлов – Русенски университет – външен. 

2. Определя дата за провеждане на защита: 15.07.2022 г.  

 

5.4. По приемане на тримесечни отчети на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечни отчети на: 

1. Радослав Марков, редовен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител доц. 

д-р Красимира Иванова, за периода 1.01.2022 г. – 31.03.2022 г.; 

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

проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 1.01.2022 г. – 31.03.2022 г.; 

3. Мирослав Марков, редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. д- р 

Юри Борисов, за периодите 1.10.2021 г. – 31.12.2021 г. и 1.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Чл.-кор. Н. Николов информира, че МОН предлага актуализиране на минималните 

национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности във висшите училища и научните организации. Проектът за промени в 

подзаконови нормативни актове е публикуван за обществено обсъждане от 28 април до 30 май 

2022 г. Той предложи КНПСП в разширен състав да прегледа проекта и да предложи 

становище и/или предложение за изменение, ако е необходимо.  

След гласуване, НС 

РЕШИ: 
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Възлага на КНПСП съвместно с чл.-кор. Н. Николов, проф. Цв. Цачев и доц. Кр. Иванова 

да прегледа проекта за актуализиране на минималните национални изисквания за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности във висшите училища и научните 

организации и да предложи становище и/или изменение, ако е необходимо.  

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (акад. О. Мушкаров) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


