
1 

Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 8 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 30.09.2022 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

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

акад. В. Дренски, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн П. Бойваленков, проф. 

дмн В. Кирякова, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн И. Ланджев, проф. д-р В. Милушева, проф. 

д-р Е. Попова, доц. д-р И. Чипчаков, ас. д-р Христо Сариев – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски (в чужбина), проф. дмн Ц. Байчева, чл.-кор. М. Савов, 

проф. дмн Й. Давидов (в болница), проф. дмн Е. Колев и доц. д-р Кр. Иванова. 

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

е 19 души. Редуцираният състав е 17 души. На заседанието присъстват 13 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 „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност 

„Алгебра“ (Полугрупи от преобразувания), за нуждите на секция „Алгебра и логика“, се 

проведе дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане академичната длъжност „професор“ в област на висше 

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

Математика, научна специалност „Алгебра“ (Полугрупи от преобразувания), за нуждите на 

секция „Алгебра и логика“, със срок два месеца от обявяването на конкурса в Държавен 

вестник. 

1.2. По доклад от проф. Петър Бойваленков, относно обявяване на конкурс за заемане 

академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Математика), за 

нуждите на секция „Образование по математика и информатика“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

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

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по... (Математика), за нуждите на секция „Образование по математика и 

информатика“, със срок два месеца от обявяването на конкурса в Държавен вестник. 
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1.3. По доклад от проф. Петър Бойваленков, относно състав на комисия, която да оцени 

и класира кандидатите и в двата модула по Национална програма „Млади учени и 

постдокторанти - 2“ – БАН, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира комисия в състав: 

1. Проф. Величка Милушева (председател); 

2. Чл. кор. Николай Николов; 

3. Проф. Евгения Попова; 

4. Чл. кор. Младен Савов; 

5. Проф. Камен Иванов. 

1.4. Проф. Петър Бойваленков информира, че в ИМИ-БАН са получени средства от 

БАН в размер на 78634.14 лв. по Национална програма „Стимулиране на публикационната 

активност в авторитетни международни списания и отворения достъп до научна информация“. 

Сумата е изчислена на базата на публикации на ИМИ в Q1 и Q2 през 2020 г. След гласуване, 

НС  

РЕШИ: 

НС възлага на Ръководството на ИМИ да разработи критерии и да организира 

изплащането на възнаграждения (награди) на учените с принос със статии в Q1 и Q2 през 2020 

г. 

По точка втора от дневния ред 

Няма внесени материали. 

Избрана бе комисия по провеждане на гласуването в състав: проф. И. Ланджев, проф. 

К. Иванов и доц. И. Чипчаков. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Избор на „доцент“ за нуждите на Лаборатория по телематика-БАН 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. Председателят на Научното жури 

проф. Р. Йошинов представи предложението на журито – гл. ас. д-р Лилия Павлова да бъде 

избрана на академична длъжност „доцент“ за нуждите на Лабораторията по телематика-БАН. 

Проведе се дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова на 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) за нуждите на Лаборатория по телематика-БАН. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от чл.-кор. Николай Николов, ръководител на секция АГТ, относно 

състав на Научно жури по конкурс за заемане на 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 

АГТ, обявен в ДВ бр. 63/06.08.2022 г., след гласуване, НС 
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РЕШИ: 

Избира Научно жури в състав, както следва: 

1. акад. Веселин Стоянов Дренски – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

2. проф. д-р Величка Василева Милушева-Годинячка – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

3. проф. дмн Йохан Тодоров Давидов – ИМИ-БАН – вътрешен член;  

4. проф. д-р Азнив Киркор Каспарян – ФМИ-СУ – външен член; 

5. доц. дмн Иван Минчев Минчев – ФМИ-СУ – външен член. 

Резерви: 

1. чл.-кор. Стефан Петров Иванов – ИМИ-БАН, ФМИ-СУ – вътрешен член; 

2. проф. дмн Манчо Христов Манев – ПУ „П. Хилендарски“ – външен член. 

4.2. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, председател на Комисията по качеството 

при ИМИ-БАН, относно работата на комисията, след гласуване НС  

РЕШИ: 

1. Приема отчета за работата на комисията в периода 17.06.2021-31.08.2022. 

2. Приема доклада за резултатите от оценяване на качеството на обучение по 

докторските програми на ИМИ-БАН от докторантите и техните научни 

ръководители. 

4.3. По доклад от доц. д-р Димитър Гелев, ръководител на АЛ и заявление от гл. ас. д-р 

Петър Ванев Илиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на гл. ас. д-р Петър Ванев Илиев на непълно работно 

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

4.4. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция ММЧА и заявление 

от доц. д-р Милена Димова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно 

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

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Милена Димова на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.5. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от проф. дмн Огнян Кунчев, 

относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Огнян Кунчев по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

4.6. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от проф. дмн Денка 

Куцарова, относно продължаване на трудовия ѝ договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Денка Куцарова по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

4.7. По протокол от заседание на секция СофТИС и заявление от проф. д-р Галина 

Богданова, относно продължаване на трудовия ѝ договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Галина Богданова по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 
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4.8. Доклад от доц. д-р Димитър Гелев, ръководител на АЛ и заявление от доц. д-р 

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

гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава на статута на асоцииран член на ИМИ доц. д-р Любомир Иванов за срок от 

3 години. 

4.9. Протокол от заседание на секция АГТ и заявление от проф. дмн Степан Терзиян, 

относно придобиване на статут на асоцииран член на ИМИ-БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Степан Терзиян за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 

4.10. По утвърждаване на проектни предложения по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“ на ФНИ, след 

гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение „Подобряване на достъпността до цифрово културно 

и историческо съдържание за хора със зрителни затруднения чрез иновативни методи и 

средства“ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени 

и постдокторанти – 2022 г.“ на ФНИ, с ръководител на научния колектив ас. д-р Негослав 

Събев. 

4.11. По утвърждаване на проектни предложения по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2022 г.“ на ФНИ, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение „Алгебрични и аналитични методи в 

диференциалните уравнения и геометрията“ по „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания – 2022 г.“ на ФНИ, с ръководител на научния колектив доц. д-р Тихомир 

Вълчев. 

4.12. По доклад от проф. Петър Бойваленков, относно провеждане на Международната 

конференция “Mathematical Days in Sofia“ (Дни на математиката в София), се проведе 

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Международната конференция „Mathematics Days in Sofia“ (Дни на математиката в 

София) да се проведе в периода 10-14 юли 2023 г. 

2. Конференцията да бъде организирана съвместно със Съюза на математиците в 

България и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“. 

3. Съставите на Програмен и Организационен комитет, които при необходимост могат 

да бъдат допълвани, са както следва: 

Програмен комитет: 

1. акад. Олег Мушкаров – председател 

2. чл.-кор. Николай Николов – зам. председател 

3. проф. Величка Милушева – зам. председател 

4. доц. Красимира Иванова – научен секретар 

5. акад. Веселин Дренски 

6. акад. Петър Кендеров 

7. акад. Петър Попиванов 

8. акад. Станимир Троянски 

9. акад. Юлиан Ревалски 
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10. чл.-кор. Младен Савов (ФМИ, СУ) 

11. чл.-кор. Светозар Маргенов (ИИКТ-БАН) 

12. проф. Вестислав Апостолов (Université du Québec à Montréal, Canada) 

13. проф. Владимир Георгиев (Università di Pisa, Italy) 

14. проф. Галя Ангелова (ИИКТ-БАН) 

15. проф. Десислава Панева-Маринова 

16. проф. Димитър Грънчаров (University of Texas at Arlington) 

17. проф. Камен Иванов 

18. проф. Людмил Кацарков (University of Miami, Florida, USA) 

19. проф. Петър Бойваленков 

20. проф. Пламен Стефанов (Purdue University, USA) 

21. проф. Първан Първанов (ФМИ, СУ) 

Организационен комитет: 

1. проф. Петър Бойваленков – председател  

2. проф. Станислав Харизанов – зам. председател 

3. доц. Христо Костадинов 

4. гл. ас. Тодор Брънзов 

5. ас. Константин Делчев 

6. Лилия Симеонова 

7. Анна Брънзова 

4.13. По доклад от проф. дмн Михаил Кръстанов, член на Организационния комитет на 

конференция 16th International Workshop on Well-Posedness of Optimization Problems and Related 

Topics, относно участие на ИМИ-БАН като съорганизатор на конференцията, след гласуване, 

НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на конференция 16th 

International Workshop on Well-Posedness of Optimization Problems and Related Topics (датата и 

мястото да бъдат уточнени допълнително), с административно-счетоводно обслужване, но без 

финансови ангажименти. 

4.14. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, член на Програмния комитет на 15th 

International Conference “Education and Research in the Information Society”, относно участие на 

ИМИ-БАН като съорганизатор на конференцията от 13-14 октомври 2022 г. в гр. Пловдив, 

след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на конференция 15th 

International Conference “Education and Research in the Information Society”, 13-14 октомври 

2022 г. в гр. Пловдив, без финансови ангажименти. 

4.15. По доклад от доц. д-р Петър Рашков, член на Организационния комитет на 

конференция “BIOMATH2023”, относно участие на ИМИ-БАН като съорганизатор на 

конференцията от 18-23 юни 2023 г. в гр. Поморие, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

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

“BIOMATH2023”, 18-23 юни 2023 г. в гр. Поморие, с административно-счетоводно 

обслужване, но без финансови ангажименти. 

4.16. По отчетност на Международен център по математически науки към ИМИ-БАН за 

периода 2020 – 2022 г., акад. Мушкаров представи научния и финансовия отчети на Центъра. 

Проведе се дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 
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РЕШИ: 

Приема научния и финансовия отчети на Международен център по математически науки 

към ИМИ-БАН за периода 2020 – 2022 с включване на информация за приходи и разходи по 

програмата ПИКОМ и от фондация „Саймън Фаундейшън“ във финансовия отчет. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад от проф. д-р Борислав Лазаров, ръководител на секция ОМИ, 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 „Методика 

на обучението по математика, информатика и информационни технологии“, след гласуване, 

НС  

РЕШИ: 

Зачислява Мирослав Генов Маринов като задочен докторант по докторска програма 

„Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“, с 

научни ръководители проф. Борислав Лазаров и доц. Ивайло Кортезов, с тема 

„Преоткриването и обобщаването като система за развитие на математическо мислене“ 
(Rediscovery and Generalization as a System for the Development of Mathematical Thinking), 

считано от 01.10.2022 г.  

5.2. По протокол от заседание на секция ММЧА, относно състав на Научно жури и дата 

на защита на Галина Люцканова-Жекова, редовен докторант към секцията, за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.5 Математика, по 

докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“, с научни 

ръководители чл.-кор. Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков с тема на дисертационен 

труд „Числено моделиране на нелинейни гранични задачи от втори и четвърти ред: 

приложение във физикохимията и биологията“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Избира Научно жури в състав, както следва: 

1. чл.-кор. Красимир Димитров Данов (научен ръководител на докторанта) – ФХФ-СУ –

външен член; 

2. проф. д-р Михаил Димов Тодоров – ФПМИ-ТУ – външен член; 

3. проф. д-р Иван Димов Лирков – ИИКТ-БАН – външен член; 

4. доц. д-р Станислав Николаев Харизанов – ИИКТ-БАН и ИМИ-БАН – вътрешен член; 

5. доц. д-р Петър Пенчев Рашков – ИМИ-БАН – вътрешен член. 

Резерви: 

1. проф. д-р Нина Христова Пешева – ИМех-БАН – външен член; 

2. доц. д-р Иван Георгиев Георгиев – ИИКТ-БАН и ИМИ-БАН – вътрешен член.  

2. Предложение за дата на защита: 16.01.2023 г.  

5.3. Доклад от проф. д-р Людмил Кацарков, научен ръководител на Марин Генов, 

докторант на самостоятелна подготовка в секция АГТ, относно промяна в индивидуалния план 

на докторанта, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема промяната в индивидуалния план на Марин Генов, докторант на самостоятелна 

подготовка в секция АГТ, с научен ръководител проф. д-р Людмил Кацарков, като в точка I1 

базовият докторантски изпит „Хомологична алгебра“ се заменя с базов докторантски изпит 

„Теория на орбифолдите“. 

5.4. По приемане на конспекти за базови докторантски изпити, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема конспект за базов изпит „Теория на орбифолдите“ от индивидуалния план на 

Марин Генов, докторант на самостоятелна подготовка в секция АГТ, с научен ръководител 

проф. д-р Людмил Кацарков. 
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5.5. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, председател на Комисията по качеството 

при ИМИ-БАН, относно утвърждаване на актуализация на договорите, сключвани с 

докторантите на ИМИ-БАН, след гласуване, НС  

РЕШИ: 

Утвърждава актуализация на договорите, сключвани с докторантите на ИМИ-БАН. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Проф. П. Бойваленков направи допълнително уточнение по получите средства по 

Националната програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни 

международни списания и отворения достъп до научна информация“, докладвана по т. 1.4, че 

те са за първи етап на Програмата. Проф. Д. Панева-Маринова подчерта, че финансирането по 

тази програма е и за стимулиране на отворения достъп до научна информация, а не само за 

стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни списания. Тя 

представи кратка информация за дейности на ИМИ-БАН, свързани с популяризирането на 

отворения достъп до научна информация. 

6.2. Акад. О. Мушкаров информира, че се планира следващото заседание на НС да е в 

края на октомври 2022. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

              (акад. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


