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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 7 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 15.07.2022 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 К. Иванов, проф. дмн П. 

Бойваленков, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн 

Ц. Байчева, проф. дмн Е. Колев, проф. д-р Е. Попова, доц. д-р Кр. Иванова, ас. д-р Христо 

Сариев – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Й. Давидов, проф. д-р В. Милушева и доц. 

д-р И. Чипчаков. 

Заместник-председателят на НС проф. Цветомир Цачев откри заседанието. Списъчният 

състав на НС е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 15 

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. Петър Бойваленков, относно обявяване на конкурс за заемане 

академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност 

„Алгебрична геометрия“ (Пространства от дъги на многообразия, топология на допълненията 

на многообразия), за нуждите на секция „Анализ, геометрия и топология“, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане академичната длъжност „главен асистент“ в област на 

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

направление 4.5 Математика, научна специалност „Алгебрична геометрия“ (Пространства от 

дъги на многообразия, топология на допълненията на многообразия), със срок два месеца от 

обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

По точка втора от дневния ред 

Няма внесени материали. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По избор на академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. 

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

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Подходи, методи и 

средства за интерактивно обучение) за нуждите на секция „Математическа лингвистика“, след 

гласуване през zoom платформата, НС 
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РЕШИ: 

Избира д-р Александра Николова на академична длъжност „асистент“ в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално 

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

(Подходи, методи и средства за интерактивно обучение). 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на секция ИОВС 

относно състав на научно жури по конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ в 

област 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 „Изследване на операциите, вероятности и статистика“, 

обявен в ДВ бр. 53/08.07.2022 г., след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира Научно жури в състав, както следва: 

1. проф. дмн Евгения Асенова Стоименова – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

2. чл.-кор. дмн Младен Светославов Савов – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

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

4. проф. дмн Николай Михайлов Янев – пенсионер – външен член; 

5. доц. д-р Весела Кирилова Стоименова – ФМИ-СУ – външен член. 

Резерви: 

1. проф. д-р Цветомир Йотов Цачев – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

2. доц. д-р Павлина Калчева Йорданова – ШУ „Еп. К. Преславски“ – външен член. 

4.2. По протокол от заседание на звеното за предварителна защита на дисертационен 

труд на доц. д-р Емилия Бажлекова на тема „Принцип за субординация на обобщени дробни 

еволюционни уравнения“ за придобиване на научна степен „доктор на науките“ в област на 

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

направление 4.5 Математика, научна специалност „Математически анализ“, с предложение за 

състав на Научно жури и дата на провеждане на защитата, след гласуване, НС  

РЕШИ: 

1. Избира Научно жури в състав, както следва: 

1. проф. дн Йорданка Добрева Панева-Коновска – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

2. проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова – ИМИ-БАН – вътрешен член;  

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

4. проф. д-р Мария Димитрова Дачева – Институт по Механика-БАН – външен член; 

5. проф. дн Миглена Николаева Колева – РУ „А. Кънчев“ – външен член; 

6. проф. д-р Георги Пенчев Венков – ФПМИ-ТУ-София – външен член; 

7. проф. д-р Красимира Стоянова Проданова – ФПМИ-ТУ-София – външен член. 

Резерви: 

1. проф. д-р Евгения Димитрова Попова – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

2. проф. д-р Петя Симеонова Динева – Институт по Механика-БАН – външен член. 

2. Предложение за дата на защита: 15.11.2022 г. 

4.3. По протокол от заседание на секция АГТ и заявление от проф. дмн Виржиния 

Кирякова, относно придобиване на статут на професор емеритус на ИМИ-БАН, след гласуване 

през zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Виржиния Кирякова за професор емеритус на ИМИ-БАН. 
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4.4. По доклад от доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на Национална лаборатория 

по компютърна вирусология при БАН, относно разпределение на средствата по К1 и К2, 

прилагани в Лабораторията.  

След гласуване, НС  

РЕШИ: 

1. Приема предложението на доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на 

Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН, за разпределение на 

средствата по К1 и К2 за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. 

2. Определя размера на месечните възнаграждения за ОНС „доктор“ през 2022 г. на – 

237.00 лева. 

По точка пета от дневния ред 

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

относно зачисляване докторант по допълнителния конкурс за редовни и задочни докторанти, 

държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. (ДВ брой 20/11.03.22 г.) по докторска програма 

„Информатика“, след гласуване, НС  

РЕШИ: 

Зачислява Иван Георгиев Крачанов като задочен докторант по докторска програма 

„Информатика“, с научен ръководител доц. Детелин Лучев, с тема „Моделиране на сериозни 

образователни игри за национална памет, култура и изкуство“ (Modeling of Serious Educational 

Games for National Memory, Culture and Art), считано от 01.10.2022 г. 

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

относно зачисляване на задочни докторанти по допълнителния конкурс за редовни и задочни 

докторанти, държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. (ДВ брой 20/11.03.22 г.) по докторска 

програма „Информатика“, след гласуване, НС  

РЕШИ: 

1. Зачислява Венцислав Юриев Полименов като задочен докторант по докторска 

програма „Информатика“, с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова, тема 

„Адаптиране на алгоритми за изкуствен интелект към спътникови данни с различни 

пространствени и спектрални характеристики“ (Adaptation of Artificial Intelligence Algorithms 

for Satellite Data with Different Spatial and Spectral Characteristics), считано от 01.10.2022 г.;  

2. Зачислява Христо Драгостинов Христов като задочен докторант по докторска 

програма „Информатика“, с научен ръководител доц. д-р Бойко Банчев, тема „Интерактивни 

инструменти за обучение и експериментиране в областта на математиката и информатиката“ 

(Interactive Tools for Learning and Experimentation in Mathematics and Informatics), считано от 

01.10.2022 г.  

5.3. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция ММЧА, относно 

зачисляване докторант по допълнителния конкурс за редовни и задочни докторанти, държавна 

поръчка за учебната 2021/2022 г. (ДВ брой 20/11.03.22 г.) по докторска програма 

„Математическо моделиране и приложение на математиката“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Владимира Руменова Суванджиева като редовен докторант по докторска 

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

доц. д- р Петър Рашков, тема „Математическо моделиране на имунен отговор при остри и 

хронични заболявания“ (Mathematical Modelling of the Immune Response in Acute and Chronic 

Diseases), считано от 01.10.2022 г. 

5.4. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на секция ИОВС, 

относно зачисляване на докторант по допълнителния конкурс за редовни и задочни 
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докторанти, държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. (ДВ брой 20/11.03.22 г.) по докторска 

програма „Теория на вероятностите и математическа статистика“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Драгомир Колев Неделчев като задочен докторант по докторска програма 

„Теория на вероятностите и математическа статистика“, с научен ръководител доц. д-р 

Цветелин Заевски, тема „Приложение на стохастични и оптимизационни методи за 

управление на риска и за оценяване на финансови инструменти“ (Application of Stochastic and 

Optimization Methods for  Risk Management and Pricing of Financial Instruments), считано от 

01.10.2022 г. 

5.5. По доклад от доц. д-р Христо Костадинов, ръководител на секция МОИ, относно 

зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма 

„Информатика“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Навид Сафаей като докторант на самостоятелна подготовка по докторска 

програма „Информатика“, с научен ръководител проф. дмн Петър Бойваленков, тема 

„Сферични кодове и дизайни с малък брой разстояния“ (Spherical Codes Designs with Few 

Distances). 

5.6. По доклад от доц. д-р Христо Костадинов, ръководител на секция МОИ, относно 

зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма „Алгебра и 

теория на числата“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Степан Тарасенко като докторант на самостоятелна подготовка по 

докторска програма „Алгебра и теория на числата“, с научен ръководител проф. дмн Емил 

Колев, тема „Теорема на Шпернер, силни и слаби подмножества на мултимножества“ 

(Sperner’s Theorem, Strong and Weak Subsets of the Multiset). 

5.7. По определяне на такса за обучение, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Определя нулева такса за обучение на докторант на самостоятелна подготовка Степан 

Тарасенко. 

5.8. По приемане на учебни програми за специализирани докторантски курсове, след 

гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема учебните програми за специализирани докторантски курсове:  

- Задачи за търсене; 

- Сферични кодове и дизайни; 

- Граници на сферични кодове и дизайни. 

5.9. По приемане на учебна програма за базов докторантски курс, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема учебната програма за базов докторантски курс „Оптимални кодове над крайни 

полета“. 

5.10. По приемане на индивидуални планове на докторанти на самостоятелна 

подготовка, след гласуване, НС 

РЕШИ: 
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Приема индивидуалните планове на докторантите на самостоятелна подготовка, както 

следва: 

- Навид Сафаей, с научен ръководител проф. дмн Петър Бойваленков по докторска 

програма „Информатика“; 

- Степан Тарасенко, с научен ръководител проф. дмн Емил Колев по докторска програма 

„Алгебра и теория на числата“. 

5.11. По приемане на тримесечни отчети за работата на докторанти, след гласуване, 
НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечните отчети за работата на: 

- Радослав Марков, редовен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител доц. д-р 

Красимира Иванова, за периода 01.04.2022 – 30.06.2022 г.; 

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

Юри Борисов, за периода 01.04.2022 – 30.06.2022 г. 

5.12. По приемане на атестации за работата на докторанти, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема атестациите за работата на: 

- Живко Желязков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р 

Христо Костадинов, за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.; 

- Виктория Бенчева, задочен докторант към секция АГТ, с научен ръководител проф. д-р 

Величка Милушева и доц. д-р Милен Христов, за периода юли 2021 – юни 2022; 

- Марин Генов, докторант на самостоятелна подготовка, с научен ръководител проф. д-р 

Людмил Кацарков, за периода юли 2021 – юни 2022; 

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

Юри Борисов, за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. 

5.13. По доклад от доц. д-р Христо Костадинов, ръководител на секция МОИ, относно 

предложение за отчисляване с право на докторант към секция МОИ, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Мирослав Марков, редовен докторант към секция МОИ, 

с научен ръководител доц. д-р Юри Борисов. 

5.14. По предложение от чл.-кор. Николай Николов, ръководител на секция АГТ, 

относно отчисляване с право на защита задочен докторант към секция АГТ, след гласуване, 
НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Виктория Бенчева, задочен докторант към секцията, с 

научни ръководители проф. д-р Величка Милушева и доц. д-р Милен Христов. 

5.15. По предложение от чл.-кор. Николай Николов, ръководител на секция АГТ, 

относно промяна на темата на дисертационния труд на Виктория Бенчева, задочен докторант 

към секцията, с научни ръководители проф. д-р Величка Милушева и доц. д-р Милен Христов, 

след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Променя темата на дисертационния труд на Виктория Бенчева, задочен докторант към 

секцията, с научни ръководители проф. д-р Величка Милушева и доц. д-р Милен Христов от 
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„Диференциална геометрия на криви и повърхнини в Евклидови и псевдо-Евклидови 

пространства и приложения“ на „Диференциална геометрия на времеподобни повърхнини в 

четиримерно пространство на Минковски“. 

5.16. По приемане на оценка за работата за допускане до предзащита на Мирослав 

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

след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема оценката за работата за допускане до предзащита на Мирослав Марков, 

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

5.17. По приемане на оценка за работата за допускане до предзащита на Галина 

Люцканова-Жекова, редовен докторант към секция ММЧА, с научни ръководители чл.-кор. 

Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема оценката за работата за допускане до предзащита на Галина Люцканова-

Жекова, редовен докторант към секция ММЧА, с научни ръководители чл.-кор. Красимир 

Данов и доц. д-р Иван Бажлеков. 

5.18. По протокол от заседание на секция МЛ, относно състав на Научно жури и дата 

на защита на Нектариос Мамуцис, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.6 Информатика, 

по докторска програма „Информатика“, с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов с 

тема на дисертационен труд „Операционно концептуално моделиране при изграждане и 

поддържане на виртуални общности“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Избира Научно жури в състав, както следва: 

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

2. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – ИМИ-БАН, ФМИ-СУ – вътрешен член; 

3. проф. д-р Красен Стефанов Стефанов – ФМИ-СУ – външен член; 

4. проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН, ЛТ-БАН – външен член; 

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

Резерви: 

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

2. проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УНИБИТ – външен член. 

2. Предложение за дата на защита: 21.11.2022 г. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Акад. О. Мушкаров сподели информация във връзка с Инагуралната конференция и 

планиран отчет на Международния център за математически науки. 

6.2. Проф. Ц. Цачев информира, че се планира следващото заседание на НС да е през 

втората половина на септември 2022. 

 

 

      ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

              (проф. д-р Ц. Цачев) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


