
1 

Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 10 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 28.10.2022 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, чл.-кор. М. Савов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн П. 

Бойваленков, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн Ц. Байчева, проф. дмн 

Е. Колев, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Е. Попова, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Кр. 

Иванова, ас. д-р Христо Сариев – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски (в чужбина), проф. дмн И. Ланджев и проф. дмн Й. 

Давидов (в чужбина). 

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

е 19 души. Редуцираният състав е 17 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 обявяване на конкурс за заемане 

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

математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни 

науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерна реализация на алгоритми за 

математически изчисления), за нуждите на секция „Софтуерни технологии и информационни 

системи“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

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

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

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

(Софтуерна реализация на алгоритми за математически изчисления), за нуждите на секция 

„Софтуерни технологии и информационни системи“, със срок два месеца от обявяването на 

конкурса в Държавен вестник. 

1.2. Проф. П. Бойваленков представи дейности по текущото изпълнение на 

Националната програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни 

международни списания и отворения достъп до научна информация“. Той отбеляза, че в 

институционалното хранилище за отворен достъп на ИМИ могат да се поставят и препринти, 

съхранявани в ArXiv и призова за активно съдействие за това.  



2 

1.3. Проф. Петър Бойваленков информира, че очаква бюджета на ИМИ да е достатъчен 

за изплащане на допълнителни възнаграждения в края на годината по утвърдените от НС 

правила.  

По точка втора от дневния ред 

Няма внесени материали. 

Избрана бе комисия по провеждане на гласуването в състав: проф. Е. Колев, доц. Кр. 

Иванова и доц. И. Чипчаков. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Избор на „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. Чл.-кор. Младен 

Савов, член на Научното жури, представи предложението на журито: асистент д-р Николай 

Иванчев Николов да бъде избран на академичната длъжност „главен асистент“. Проведе се 

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира асистент д-р Николай Иванчев Николов на академична 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“. 

3.2. Избор на „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), обявен в ДВ бр. 63/06.08.2022 г, председателят на Научното жури проф. д-

р Величка Милушева представи предложението на журито: д-р Петър Константинов Петров 

да бъде избран на академичната длъжност „главен асистент“. Проведе се дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира д-р Петър Константинов Петров на академична 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“. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По писмо от БАН №72-00-78/10.10.2022 г., относно кампания за набиране на 

предложения за жени учени, които да бъдат включени в базата данни на AcademiaNet по 

Спогодба между БАН и Швейцарската национална научна фондация (SNSF), се състоя 

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

 Приема за сведение писмото от БАН №72-00-78/10.10.2022 г., относно кампания за 

набиране на предложения за жени учени, които да бъдат включени в базата данни на 

AcademiaNet по Спогодба между БАН и Швейцарската национална научна фондация (SNSF). 
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4.2. По доклад от доц. д-р Димитър Гелев, ръководител на АЛ и заявление от гл. ас. д-р 

Христо Красимиров 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 от гл. ас. д-р Христо Красимиров Илиев на непълно 

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

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

от проф. д-р Невена Илиева-Литова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН и по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Невена Илиева-Литова по реда на чл. 68 от 

Устава на БАН до 27.12.2022 и по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби 

на Устава на БАН след тази дата. 

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

доц. д-р Мирко Тарули, относно заемане на академична длъжност „доцент“ в ИМИ, се състоя 

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ 

Отклонява молбата на д-р Мирко Тарули. Заемането на академична длъжност „доцент“ 

в ИМИ-БАН се осъществява чрез конкурс или по чл. 11 на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН след 

съответна процедура. 

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

от проф. дмн Владимир Георгиев, относно продължаване на трудовия му договор по реда на 

§4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН, се проведе дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Владимир Георгиев по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

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

комитет на Международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и 

научно наследство“ (DiPP2023, 7-10 септември, Бургас), относно участието на ИМИ-БАН като 

основен организатор на DiPP2023, след гласуване, НС 

РЕШИ 

Дава съгласие за участието на ИМИ-БАН като основен организатор на Международна 

конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ (DiPP2023, 

7-10 септември, Бургас), с административно-счетоводно обслужване, без финансови 

ангажименти. 

4.7. По доклад от проф. д-р Величка Милушева, председател на комисията, избрана с 

решение на НС (Протокол № 8/30.09.2022 г.), относно оценяване и класиране на кандидатите 

по Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“, след гласуване, НС 

РЕШИ 

Одобрява следните кандидатури за млади учени и пост-докторанти, които отговарят на 

условията на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ и приетите от УС на 

БАН критерии: 
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Модул „Млади учени“: 

1. Теодор Викторов Бояджиев – 65 точки, на трудов договор в ИМИ-БАН на 8 часа, с 

допълнително месечно възнаграждение 800 лв. с включени средства за осигуровки за сметка 

на работодателя и 200 лв. месечно (20% от цялата сума на гранта) за изпълнение на 

научноизследователските задачи. 

2. Христо Иванов Сариев – 64 точки, на трудов договор в ИМИ-БАН на 8 часа, с 

допълнително месечно възнаграждение 800 лв. с включени средства за осигуровки за сметка 

на работодателя и 200 лв. месечно (20% от цялата сума на гранта) за изпълнение на 

научноизследователските задачи. 

3. Александра Кръстанова Николова – 63 точки, на трудов договор в ИМИ-БАН на 8 

часа, с допълнително месечно възнаграждение 800 лв. с включени средства за осигуровки за 

сметка на работодателя и 200 лв. месечно (20% от цялата сума на гранта) за изпълнение на 

научноизследователските задачи. 

4. Весела Василева Георгиева – 63 точки, на трудов договор в ИМИ-БАН на 4 часа, с 

допълнително месечно възнаграждение 400 лв. с включени средства за осигуровки за сметка 

на работодателя и 100 лв. месечно (20% от цялата сума на гранта) за изпълнение на 

научноизследователските задачи. 

5. Венцислав Юриев Полименов – 61 точки, външен за БАН, с възнаграждение по 

програмата 1200 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и 300 лв. 

месечно (20% от цялата сума на гранта) за изпълнение на научноизследователските задачи. 

6. Слави Георгиев Георгиев – 59 точки, на трудов договор в ИМИ-БАН на 8 часа, с 

допълнително месечно възнаграждение 800 лв. с включени средства за осигуровки за сметка 

на работодателя и 200 лв. месечно (20% от цялата сума на гранта) за изпълнение на 

научноизследователските задачи. 

Модул „Постдокторанти“: 

1. Боян Светославов Костадинов – 74 точки, външен за БАН, с възнаграждение по 

програмата 2975 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и 

допълнителни средства за мобилност, материали и консумативи съгласно представения 

финансов план. 

2. Димитър Красимиров Коджабашев – 74 точки, външен за БАН, с възнаграждение 

по програмата 2950 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и 

допълнителни средства за мобилност, материали и консумативи съгласно представения 

финансов план. 

По точка пета от дневния ред 

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

процедура на защита на Детелина Кирилова Камбурова, редовен докторант към секцията, за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.5 

Математика, докторска програма „Изследване на операциите“, с научен ръководител акад. 

Юлиан Ревалски, с тема на дисертационен труд „Вариационни принципи за supinf задачи с 

ограничения и равновесие в некооперативни игри“, НС 

РЕШИ 

1. Определя състав на Научно жури, както следва: 

1. акад. Юлиан Петров Ревалски (научен ръководител на докторанта) – ИМИ-БАН – 

вътрешен член;  

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

3. проф. дмн Надя Пейчева Златева – ФМИ-СУ „Св. Кл. Охридски“ – външен член;  

4. проф. дмн Боян Георгиев Златанов – ФМИ-ПУ „ П. Хилендарски “ – външен член;  

5. доц. д-р Диана Кирилова Неделчева –  ТУ-Варна – външен член.  

Резерви: 
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1. проф. дмн Надежда Костадинова Рибарска – ИМИ-БАН – вътрешен член;  

2. доц. д-р Милен Николаев Иванов – Radiant Life Technologies Ltd., Никозия, Кипър.  

2. Дата на защита: 14.02.2023 г.  

5.2. По приемане на тримесечни отчети за работата на докторанти, НС  

РЕШИ 

 Приема тримесечните отчети за работата на: 

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

ръководител доц. д-р Красимира Иванова, за периода юли 2022 г. – септември 2022 г.; 

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

ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периодите: април 2022 г. – юни 2022 г. и юли 2022 

г. – септември 2022 г. 

5.3. По приемане на атестацията на работата на Стефана Петрова, задочен докторант към 

секция ОМИ, с научен ръководител проф. Борислав Лазаров, за периода септември 2021 г. – 

август 2022 г., НС 

РЕШИ 

 Приема атестацията на работата на Стефана Петрова, задочен докторант към секция 

ОМИ, с научен ръководител проф. Борислав Лазаров, за периода септември 2021 г. – август 

2022 г. 

5.4. По приемане на атестацията на работата на Радослав Марков, редовен докторант към 

секция СофТИС, с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова, за периода 1 октомври 

2021 – 30 септември 2022 г., НС 

РЕШИ 

 Приема атестацията на работата на Радослав Марков, редовен докторант към секция 

СофТИС, с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова, за периода 1 октомври 2021 – 30 

септември 2022 г. 

5.5. По приемане на оценка на работата за допускане до предзащита на задочен докторант 

Мирослав Маринов Димитров, с научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева, НС 

РЕШИ 

Приема оценката на работата за допускане до предзащита на задочен докторант 

Мирослав Маринов Димитров, с научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева.  

5.6. Утвърждаване на индивидуалните планове за работата на докторанти, НС 

РЕШИ 

Утвърждава индивидуалните планове за работа на следните докторанти: 

1. Владимира Руменова Суванджиева, редовен докторант към секция ММЧА, с научен 

ръководител доц. д-р Петър Рашков; 

2. Венцислав Юриев Полименов, задочен докторант към секция СофТИС, с научен 

ръководител доц. д-р Красимира Иванова; 

3. Иван Георгиев Крачанов, задочен докторант към секция МЛ, с научен ръководител 

доц. д-р Детелин Лучев; 

4. Мирослав Генов Маринов, задочен докторант към секция ОМИ, с научни 

ръководители проф. д-р Борислав Лазаров и доц. д-р Ивайло Кортезов; 

5. Драгомир Колев Неделчев, задочен докторант към секция ИОВС, с научен 

ръководител доц. д-р Цветелин Заевски. 

5.7. По утвърждаване на учебна програма с включен конспект за специализиран 

докторантски курс „Съдържание и методика на училищния курс по математика“ по докторска 

програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии“, с лектор проф. д-р Борислав Лазаров, НС 
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РЕШИ 

Утвърждава учебна програма с включен конспект за специализиран докторантски курс 

„Съдържание и методика на училищния курс по математика“ по докторска програма 

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

лектор проф. д-р Борислав Лазаров. 

5.8. По утвърждаване на учебна програма с включен конспект за специализиран 

докторантски курс „Съдържание на извънкласната работа по математика. Работа с изявени 

ученици“ по докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и 

информационни технологии“, с лектор доц. д-р Ивайло Кортезов, НС 

РЕШИ 

Утвърждава учебна програма с включен конспект за специализиран докторантски курс 

„Съдържание на извънкласната работа по математика. Работа с изявени ученици“ по 

докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии“, с лектор доц. д-р Ивайло Кортезов. 

5.9. По утвърждаване на учебна програма с включен конспект за специализиран 

докторантски курс „Увод в технологии за представяне и управление на знания“, по докторска 

програма „Информатика“, с лектор проф. д-р Десислава Панева-Маринова, НС 

РЕШИ 

Утвърждава учебна програма с включен конспект за специализиран докторантски курс 

„Увод в технологии за представяне и управление на знания“, по докторска програма 

„Информатика“, с лектор проф. д-р Десислава Панева-Маринова. 

5.10. По утвърждаване на учебни програми с включени конспекти за специализирани 

докторантски курсове по докторска програма „Теория на вероятностите и математическа 

статистика“, с  лектор   доц. д-р Цветелин Заевски, НС 

РЕШИ 

Утвърждава учебни програми с включени конспекти за специализирани докторантски 

курсове по докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика“, с  

лектор   доц. д-р Цветелин Заевски, както следва: 

1. „Финансови модели на основата на скокови процеси“; 

2. „Стохастични методи за управление на пазарния риск“. 

5.11. По утвърждаване на учебна програма с включен конспект за специализиран 

докторантски курс „Теория на бифуркациите и приложения“, по докторска програма 

„Математическо моделиране и приложение на математиката“, с лектор доц. д-р Петър Рашков, 

НС 

РЕШИ 

Утвърждава учебна програма с включен конспект за специализиран докторантски курс 

„Теория на бифуркациите и приложения“, по докторска програма „Математическо 

моделиране и приложение на математиката“, с лектор доц. д-р Петър Рашков. 

5.12. По утвърждаване на конспект за базов докторантски изпит от индивидуалния план 

на Владимира Руменова Суванджиева, редовен докторант към секция ММЧА, с научен 

ръководител доц. Петър Рашков, със заглавие „Динамични системи“, НС 

РЕШИ 

Утвърждава конспект за базов докторантски изпит със заглавие „Динамични системи“ 

от индивидуалния план на Владимира Руменова Суванджиева, редовен докторант към секция 

ММЧА, с научен ръководител доц. Петър Рашков. 

5.13. По утвърждаване на конспект за базов докторантски изпит от индивидуалния план 

на Иван Георгиев Крачанов, задочен докторант към секция МЛ, с научен ръководител доц. д-

р Детелин Лучев, със заглавие „Сериозни образователни игри“, НС 
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РЕШИ 

Утвърждава конспект за базов докторантски изпит със заглавие „Сериозни 

образователни игри“ от индивидуалния план на Иван Георгиев Крачанов, задочен докторант 

към секция МЛ, с научен ръководител доц. д-р Детелин Лучев. 

5.14. По утвърждаване на конспект за базов докторантски изпит от индивидуалния план 

на Драгомир Колев Неделчев, задочен докторант към секция ИОВС, с научен ръководител 

доц. д-р Цветелин Заевски, със заглавие „Моделиране на финансовия пазар чрез дискретни и 

непрекъснати случайни процеси“, НС 

РЕШИ 

Утвърждава конспект за базов докторантски изпит със заглавие „Моделиране на 

финансовия пазар чрез дискретни и непрекъснати случайни процеси“ от индивидуалния план 

на Драгомир Колев Неделчев, задочен докторант към секция ИОВС, с научен ръководител 

доц. д-р Цветелин Заевски. 

5.15. По утвърждаване на конспект за базов докторантски изпит от индивидуалния план 

на Мирослав Генов Маринов, задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители 

проф. д-р Борислав Лазаров и доц. д-р Ивайло Кортезов, със заглавие „Дидактика на 

математиката и изследвания в математическото образование“, НС 

РЕШИ 

Утвърждава конспект за базов докторантски изпит със заглавие „Дидактика на 

математиката и изследвания в математическото образование“ от индивидуалния план на 

Мирослав Генов Маринов, задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители проф. 

д-р Борислав Лазаров и доц. д-р Ивайло Кортезов. 

5.16. По утвърждаване на квалификационни характеристики за докторски програми, НС 

РЕШИ 

1. Утвърждава квалификационна характеристика за докторска програма „Методи за 

обработка и защита на данни“, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни 

науки.  

2. Утвърждава актуализация на квалификационна характеристика за докторска програма 

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

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... 

5.17. По доклад от доц. д-р Георги Бояджиев, ръководител на секция ДУМФ, относно 

определяне на комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска програма 

„Математическо моделиране и приложение на математиката“, НС 

РЕШИ 

 Определя комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска 

програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“ в състав: 

1. доц. д-р Красимира Иванова – председател; 

2. доц. д-р Георги Бояджиев; 

3. проф. дмн Анжела Славова. 

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

моделиране“, относно определяне на комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит 

по докторска програма „Информатика“, НС 

РЕШИ 

 Определя комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска 

програма „Информатика“ в състав: 

1. доц. д-р Красимира Иванова – председател; 

2. проф. д-р Златинка Ковачева; 

3. доц. д-р Венелин Тодоров. 
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5.19. Дискусия върху конспектите за кандидат-докторантски изпити. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ 

КНПСП, научният секретар на ИМИ-БАН, председателят на НС и ръководителите на 

секциите, отговарящи за съответни докторски програми, да организират работна среща за 

обсъждане на кандидат-докторантските конспекти на 3.11.2022 г.  

По точка шеста от дневния ред 

Няма внесени материали. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

              (акад. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


