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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 6 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 24.06.2022 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. В. Дренски, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. Н. Николов, чл.-кор. М. Савов, проф. дмн К. 

Иванов, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн Й. 

Давидов, 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.  

ОТСЪСТВАТ: проф. дмн В. Кирякова (в чужбина), проф. дмн О. Кунчев и проф. дмн 

И. Ланджев. 

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

е 19 души. Редуцираният състав е 18 души. На заседанието присъстват 16 членове 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. 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 от проф. П. Бойваленков, относно финансовите възнаграждения на 

учените на ИМИ от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., НС 

РЕШИ: 

1. Прие предложените възнаграждения на учените на ИМИ-БАН за периода 

01.01.2022 г. -31.12.2022 г., предложени в доклада на Директора. 

2. Определя размера на месечните възнагражденията за научни степени през 2022 г., 

както следва: 

- за онс „доктор“ – 237.00 лева; 

- за „доктор на науките“ – 474.00 лева. 

1.2. По доклад от проф. П. Бойваленков, относно предложение за обявяване на конкурс 

за заемане на академичната длъжност „главен асистент“  в областта на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, 

научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“, за нуждите на 

секция ИОВС, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“  в областта на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 

Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“, за 

нуждите на ИОВС, със срок два месеца от обявяването на конкурса в Държавен вестник. 
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По точка втора от дневния ред 

Няма внесени материали. 

По точка трета от дневния ред 

Няма внесени материали. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По предложението на КНПСП относно критерии за научните звена в ИМИ-БАН, се 

проведе дискусия.  

След прекратяване на дискусията и явно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема следните „Критерии, на които следва да отговарят научните звена в Институт по 

математика и информатика - БАН“: 

 

Чл. 1. (1) Настоящият документ определя целите, състава и сроковете на съществуване на 

научните звена в Институт по математика и информатика – БАН (ИМИ), определени в чл. 

3.4.2. от Правилника за дейността на ИМИ. Той е в съответствие с Устава на БАН, с 

Правилника за дейността на ИМИ, както и с ППЗРАСРБ. 

(2) Съставът на дадено научно звено включва сътрудници на трудов договор с ИМИ, 

докторанти, пост-докторанти и асоциирани членове (в т.ч. професор емеритус или почетен 

член на ИМИ) на института.   

(3) Основният научен състав на дадено научно звено се формира от учените на основна работа 

в ИМИ съгласно Устава на БАН, които не са в дългосрочен неплатен отпуск повече от 6 месеца 

годишно, с изключение на: отпуск за отглеждане на дете до 3 години и работа по проекти, 

изпълнявани от ИМИ. 

(4) Учените на трудов договор, заемащи академична длъжност в ИМИ, участват в заседанията 

на научното звено с действителен глас, а останалите членове от състава на звеното участват 

със съвещателен глас. Дадено заседание е валидно, ако присъстват над половината от 

членовете на звеното с действителен глас, които не са в отпуск за повече от 2 месеца. Решение 

на заседанието на научното звено се приема, ако се подкрепя от над половината от 

присъстващите учени с действителен глас. 

 

Чл. 2. (1) Научната секция е основно научно структурно звено в Института. 

(2) Дейността на всяка секция се извършва в направления с близки научни тематики. 

Тематиките се определят в съответствие с мисията на Института.  

(3) Всяка секция е първично звено за обучение на докторанти съгласно чл. 4, ал. 4, на 

ППЗРАСРБ.  

(4) Научна секция се създава от НС на ИМИ по предложение на директора на ИМИ при 

изпълняване на условията на алинеи 2 и 5 от този член. Решението за създаване трябва да 

включва: началния състав и научните направления на звеното. 

 (5) Основният научен състав на секцията трябва да отговаря на следните условия:  

а) общ брой учени на основна работа в ИМИ – поне 6; 

б) от тях – поне трима хабилитирани учени, от които поне един трябва да е професор. 

 (6) Ако основният състав на дадена секция не изпълнява условията на ал. 5 на този член за 

период от 2 години, то Научният съвет на ИМИ взема едно от следните решения: 

а) Преобразува секцията в научна лаборатория (ако не се нарушават условията на чл. 3, 

ал. 5); 

б) Обединява секцията с друга секция; 

в) Закрива секцията, като прехвърля състава й към една или няколко други секции. 
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Чл. 3. (1) Научната лаборатория е научно структурно звено в ИМИ. 

(2) Дейността на всяка лаборатория се извършва в една научна тематика, определена в 

съответствие с мисията на Института.  

(3) При обучението на докторанти лабораториите се кооперират със секция, която е близко до 

съответната тематика. 

(4) Научна лаборатория се създава от НС на ИМИ по предложение на директора на ИМИ при 

изпълняване на условията на алинеи 2 и 5 от този член. Решението за създаване трябва да 

включва: началния състав и научната тематика на звеното. 

(5) Основният научен състав на лабораторията трябва да отговаря на следните условия:  

а) общ брой учени на основна работа в ИМИ – поне 4.  

б) от тях – поне двама хабилитирани учени. 

 (6) Ако основният състав на дадена лаборатория не изпълнява условията на ал. 5 на този член 

за период от една година, то Научният съвет на ИМИ взема едно от следните решения: 

а) Обединява лабораторията с близка по тематика секция/лаборатория; 

б) Закрива лабораторията, като прехвърля състава й към една или няколко 

секции/лаборатории. 

(7) Ако основният състав на дадена лаборатория изпълнява условията на чл. 2, ал. 5, то НС на 

ИМИ може да преобразува лабораторията в научна секция по предложение на директора на 

ИМИ, съгласувано с научната лаборатория. 

 

Чл. 4. (1) Временните научни структурни звена (проблемни групи, програмни колективи и 

др. съвместни научни звена, включително с международно участие) се създават за определен 

период. 

(2) Целта на временните научни структурни звена е изграждане на научен потенциал в ИМИ 

по нова за института тематика. 

(3) Временните научни структурни звена се създават от НС на ИМИ по предложение на 

директора на ИМИ. Решението за създаване трябва да включва: научната тематика, началния 

състав на звеното, периода за съществуването му и минималната прогнозна численост на 

състава в края на периода. 

(4) При обучението на докторанти временните научни структурни звена се кооперират със 

секция, която е близко до съответната тематика. 

(5) Основният научен състав на временното научно структурно звено трябва да отговаря на 

следните условия:  

а) общ брой учени на основна работа в ИМИ – поне 4.  

б) от тях – поне двама хабилитирани учени. 

(6) Ако към момента на изтичане на срока, за който е създадено временното научно структурно 

звено, то е изпълнило целта на създаването си и удовлетворява условията за научна секция 

или за научна лаборатория, то Научният съвет може да вземе решение за трансформирането 

му в научна секция или в научна лаборатория. Ако Научният съвет не вземе такова решение, 

то той закрива временното научно структурно звено, като членовете му преминават към някои 

от съществуващите секции или лаборатории. 

§1. Тези критерии влизат в сила от датата на приемането им в НС на ИМИ. 

 

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

Е. Колев и доц. И. Чипчаков.  

4.2. По доклад от чл.-кор. проф. дмн Николай Николов, ръководител на секция АГТ и 

молба от чл.-кор. проф. дмн Стефан Иванов, относно продължаване на трудовия му договор 

на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на чл.-кор. проф. дмн Стефан Иванов на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 
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4.3. По доклад от проф. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция 

„Математическа лингвистика“ и протокол от заседание на секцията, относно състав на 

тричленна комисия по обявен конкурс за академичната длъжност „асистент“ по 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 

„Информатика“ (Подходи, методи и средства за интерактивно обучение) за нуждите на 

секцията, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава състав на тричленна комисия по обявен конкурс за академичната длъжност 

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

специалност „Информатика“ (Подходи, методи и средства за интерактивно обучение), както 

следва: 

1. проф. д-р Десислава Панева-Маринова; 

2. проф. д-р Радослав Павлов; 

3. проф. д-р Владимир Монов – ИИКТ-БАН. 

4.4. По заявление от акад. Олег Мушкаров относно придобиване на статут на професор 

емеритус на ИМИ-БАН, НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение. 

4.5. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, изпълнителен директор на фондация 

„Георги Чиликов“, относно приемане на научен и финансов отчети на фондация „Георги 

Чиликов“ за 2021 г. се проведе дискусия. 

След дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема научния и финансовия отчети на фондация „Георги Чиликов“ за 2021 г. 

4.6. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова относно утвърждаване на учебна програма 

за квалификационен курс за учители „Развитие на знания и умения за създаване и използване 

на дигитални интерактивни материали в учебния процес“ акад. О. Мушкаров отбеляза, че към 

внесените за разглеждане документи не е приложен протокол от заседание на секцията. 

След гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Утвърждава учебната програма за квалификационен курс за учители „Развитие на 

знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в 

учебния процес“. 

2. При следващо утвърждаване на учебни програми за квалификационен курс за учители 

вносителите на предложенията да прилагат извлечение от протокол на заседание на 

секцията, на което учебните програми са одобрени. 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. По приемане на оценка за работата за допускане до предзащита на Паскал Николаев 

Пиперков, задочен докторант към секция МОИ, НС 

РЕШИ: 

Приема оценката за работата за допускане до предзащита на Паскал Николаев Пиперков, 

задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев с тема 

на дисертационен труд „Дискретни трансформации и приложението им в теория на 

кодирането и комбинаториката“. 

5.2. По доклад от чл.-кор. проф. дмн Николай Николов, ръководител на секция АГТ, 

относно откриване на процедура за предварителна защита на дисертационен труд на тема 

„Принцип за субординация на обобщени дробни еволюционни уравнения“ за придобиване на 
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научна степен „доктор на науките“ на доц. д-р Емилия Бажлекова, проф. П. Бойваленков се 

изказа в подкрепа на предложението. 

След гласуване, НС 

РЕШИ: 

Открива процедура за предварителна защита на дисертационен труд на тема „Принцип 

за субординация на обобщени дробни еволюционни уравнения“ за придобиване на научна 

степен „доктор на науките“ на доц. д-р Емилия Бажлекова. 

5.3. По протокол от заседание на секция МОИ, относно състав на научно жури и дата на 

защита на задочен докторант Паскал Николаев Пиперков за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“ по професионално направление 4.5 Математика, по докторска 

програма „Алгебра и теория на числата“, с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев с 

тема на дисертационен труд „Дискретни трансформации и приложението им в теория на 

кодирането и комбинаториката“, НС 

РЕШИ: 

1. Определя следния състав на научното жури по процедура за защита на дисертационен 

труд на тема „Дискретни трансформации и приложението им в теория на кодирането и 

комбинаториката“ на Паскал Николаев Пиперков, задочен докторант към секция МОИ: 

1. проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

2. проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

3. проф. дмн Николай Иванов Янков – ШУ „Еп. Константин Преславски“ – външен член; 

4. проф. д-р Мая Митева Стоянова – СУ „Св. Климент Охридски“ – външен член; 

5. доц. дмн Славчо Владимиров Щраков – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – външен член. 

Резерви: 

1. проф. дмн Стоян Недков Капралов – ТУ-Габрово– външен член; 

2. доц. д-р Христо Николов Костадинов – ИМИ-БАН – вътрешен член. 

2. Дата на защита:19.09.2022 г. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Акад. О. Мушкаров повдигна въпроса за датата и формата на провеждане на 

следващото заседание на НС. НС  

РЕШИ: 

Ръководството на НС да предложи дата и форма на провеждане на следващото заседание 

на НС след проверка на наличността на състава.  

6.2. Акад. Ю. Ревалски информира за допълнителните възможности за финансово 

подпомагане на новоназначени млади учени, както и за одобрените научни програми (виз. 

„Петър Берон“ и „Вихрен“).  

 

 

 

      ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

              (акад. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


