
1 

Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 25.11.2022 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, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. Н. Николов, чл.-кор. М. Савов, проф. дмн К. 

Иванов, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Ц. Байчева, проф. дмн 

Е. Колев, , проф. дмн И. Ланджев проф. дмн Й. Давидов, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Е. 

Попова, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Кр. Иванова, д-р Христо Сариев – член със съвещателен 

глас.  

ОТСЪСТВА: проф. дмн О. Кунчев. 

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 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 на 

академична 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“ (Машинно самообучение), за нуждите на секция 

СофТИС, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академична 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“ 

(Машинно самообучение), за нуждите на секция СофТИС, със срок два месеца от обявяването 

на конкурса в Държавен вестник. 

1.2. Проф. П. Бойваленков представи предложение за критерии за обективизиране на 

научно-изследователския и научно-приложен принос на сътрудниците в ИМИ-БАН и във 

връзка със стимулирането на водещи иновативни и полезни за българското общество и 

държава научни изследвания и дейности за 2022 година.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема критерии за обективизиране на научно-изследователския и научно-приложен 

принос на сътрудниците в ИМИ-БАН и във връзка със стимулирането на водещи иновативни 

и полезни за българското общество и държава научни изследвания и дейности за 2022 година, 

както следва: 
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1. На стимулиране подлежат сътрудници на ИМИ на основен пълен трудов договор в ИМИ 

към 31.12.2022 г., които през 2021 г. са били на основен пълен трудов договор в ИМИ и не 

са били в дългосрочен неплатен отпуск през 2021 или 2022 година. 

2. За основа се вземат следните основни компоненти от критериите на ОС на БАН за 

разпределение на бюджетната издръжка: 

- публикационна дейност в реферирани, индексирани и/или издания с импакт фактор; 

- проектни и други дейности. 

3. Оценката се прави на основата на научния отчет на ИМИ за 2021 година. 

4. В публикационната дейност се оценяват само монографии и публикации в издания, 

индексирани в Web of Science или Scopus, както и публикации в Serdica Math. J. и Serdica 

J. Computing, включени в научния отчет на ИМИ за 2021 година. Отделните категории се 

стимулират по следния начин: 

монография в реномирано издателство от списъка на БАН  80 т. 

монография в друго издателство  50 т. 

статия в списание или рецензиран тематичен сборник:   

- в списание, оглавяващо ранглистата по Web of Science 90 т. 

- с IF в категория Q1 на съответната група списания по Web of Science, но не 

оглавяващо ранглистата 

80 т. 

- с IF  в категория Q2 на съответната група списания по Web of Science 50 т. 

- с IF  в категория Q3 на съответната група списания по Web of Science 30 т. 

- с IF в категория Q4 на съответната група списания по Web of Science 20 т. 

- с SJR, не попадащо в Q категория по Web of Science 15 т. 

- в Serdica Math. J., Serdica J. Computing или в издание, което няма IF или SJR, 

но се индексира в Web of Science или Scopus 

10 т. 

Категориите по Web of Science са определени по актуалните (вече публикувани) за 2021 

година. 

За публикация с двама или повече автора от списъка на учени, подлежащи на стимулиране, 

точките се делят на брой такива автори. Признават се най-много по 2 броя публикувани статии 

в сборник трудове на една и съща конференция. 

5. В проектни и други дейности точките са съобразно оценките по Компонента 2 на БАН. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. О. Мушкаров представи информация относно напредъка на работната група, 

разглеждаща конспектите за кандидат-докторантските изпити. 

2.2. По направено предложение от акад. Ю. Ревалски, относно членове на комитета за 

Наградата по математика на ИМИ-БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира комитет за Наградата по математика на ИМИ-БАН, както следва: 

1. Акад. Ю. Ревалски  (БАН и ИМИ-БАН, България) - председател 

2. Проф. Мартин Касабов (Университета Корнел в Итака, САЩ, България) 

3. Проф. Людмил Кацарков (Университета в Маями, САЩ и ИМИ-БАН, България) 

4. Акад. Едуард Саф (Вандербилд, САЩ, чуждестранен член на БАН) 

5. Проф. Жил Годфроа (Университет Париж – 6, Франция) 
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Избрана бе комисия по провеждане на гласуването в състав: чл. кор. Мл. Савов, проф. 

Е. Колев и доц. И. Чипчаков. 

По точка трета от дневния ред 

Няма внесени материали. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По протокол от секция ДУМФ и молба от д-р Мирко Тарули Джалонардо, относно 

признаване на академичната му длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. 

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

специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“, придобита в 

Технически университет - София, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Признава придобитата академична длъжност „доцент“  по професионално направление 

4.5 Математика в Технически университет - София на д-р Мирко Тарули Джалонардо, съгл. 

чл. 11 на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в ИМИ при БАН. 

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

моделиране“, протокол от заседание на ВНЗ и молба от д-р Слави Георгиев Георгиев, относно 

признаване на академичната му длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. 

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

придобита в Русенски университет „Ангел Кънчев“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Отлага за следващо заседание на НС решението по признаването на академичната 

длъжност „главен асистент“ на д-р Слави Георгиев Георгиев в професионално направление 

4.5 Математика, придобита в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Възлага на 

ръководството на НС да направи юридическа справка по казуса. 

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

моделиране“, протокол от заседание на ВНЗ и молба от гл. ас. д-р Юри Митков Димитров, 

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 Юри Митков Димитров на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 

4.4. По доклад от чл.-кор. Николай Николов, ръководител на секция АГТ, и заявление от 

проф. дмн Севджан Хаккъев, 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 проф. дмн Севджан Хаккъев на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 

Проф. дмн Иван Ланджев напусна заседанието при разглеждането на т.4.5. 

4.5. По доклад от доц. д-р Христо Костадинов, ръководител на секция МОИ, и заявление 

от проф. дмн Иван Ланджев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно 

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

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 
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РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Иван Ланджев на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 

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

моделиране“, протокол от заседание на ВНЗ и молба от проф. д-р Иван Ганчев Иванов, 

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 проф. д-р Иван Ганчев Иванов на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 

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

заявление от проф. д-р Мария Нишева-Павлова, 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 проф. д-р Мария Нишева-Павлова на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година. 

4.8. По доклад от проф. д-р Борислав Лазаров, ръководител на секция ОМИ, относно 

състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, 

ДВ брой 84/24.10.2022 г., за нуждите на секция ОМИ, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира Научно жури в състав, както следва: 

1. проф. д-р Борислав Йорданов Лазаров – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

2. проф. д-р Тони Кондева Чехларова – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

3. проф. д-р Кирил Георгиев Банков – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

4. проф. дпн Йордан Борисов Табов – външен член; 

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

Резерви: 

1. доц. д-р Ивайло Стефанов Кортезов – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

2. доц. д-р Милен Йорданов Петров – СУ-ФМИ – външен член. 

4.9. По доклад от проф. Златинка Ковачева, ръководител на ВНЗ „Информационно 

моделиране“ и протокол от ВНЗ, относно предложение за преобразуване на звеното в секция, 

се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Възлага на КНПСП да разгледа предложението за преобразуване на ВНЗ 

„Информационно моделиране“  в секция и да даде становище.  

4.10. По доклад от Здравка Желева, отговорник за Магистърски програми, относно 

информация за приетите студенти през 2022/2023 учебна година в Магистърска програма 

„Управление на проекти в ИТ“, съвместна с НБУ, НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение информацията за приетите студенти през 2022/2023 учебна година 

в Магистърска програма „Управление на проекти в ИТ“, съвместна с НБУ. 
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4.11. По доклад от доц. д-р Петър Рашков, член на Организационния комитет на 

Workshop in Mathematical Perspectives on Immunobiology (11-13 септември 2023, Благоевград, 

България), относно участието на ИМИ като съорганизатор на семинара, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на Workshop in 

Mathematical Perspectives on Immunobiology (11-13 септември 2023, Благоевград, България), 

без финансови ангажименти.  

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

участие на ИМИ като съорганизатор на научна конференция „Диференциални уравнения и 

математически модели в икономиката“ (27.02-28.02.2023, София, България), НС 

РЕШИ: 

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

„Диференциални уравнения и математически модели в икономиката“ (27.02-28.02.2023, 

София, България), без финансови ангажименти.  

4.13. По одобряване на проектно предложение по конкурс за проекти в рамките на 

Споразумение за научно сътрудничество между БАН и Национален съвет за научни 

изследвания на Италия (2023 - 2025) със заглавие на проекта: „Иновативни полу-контролирани 

техники за машинно самообучение, подобряващи извличането на информация, свързана с 

културното наследство“, с ръководител на научния колектив доц. д-р Красимира Иванова, НС 

РЕШИ: 

Одобрява проектно предложение по конкурс за проекти в рамките на Споразумение за 

научно сътрудничество между БАН и Национален съвет за научни изследвания на Италия 

(2023 - 2025) със заглавие на проекта: „Иновативни полу-контролирани техники за машинно 

самообучение, подобряващи извличането на информация, свързана с културното наследство“, 

с ръководител на научния колектив доц. д-р Красимира Иванова.   

По точка пета от дневния ред 

5.1. По протокол от заседание за предзащита, проведено от секция МОИ, относно състав 

на Научно жури и дата на защита на Мирослав Маринов Димитров, задочен докторант към 

секцията, по процедура за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, по докторска програма 

„Информатика“, с научен ръководител проф. дн Цонка Байчева и тема на дисертационен труд 

„Конструиране на булеви функции и цифрови последователности за криптологията и 

комуникациите“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ 

1. Определя състав на Научно жури, както следва: 

1. проф. дмн Иван Николов Ланджев – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

2. проф. дн Цонка Стефанова Байчева – ИМИ-БАН – вътрешен член; 

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

4. проф. д-р Мая Митева Стоянова – ФМИ-СУ– външен член; 

5. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов – ВТУ – външен член; 

Резерви: 

1. доц. д-р Светла Йорданова Никова – КУ Льовен  – външен член. 

2. доц. д-р Силвия Първанова Бумова – ИМИ-БАН – вътрешен член.  

2. Дата на защита: 17.02.2023 г.  
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По точка шеста от дневния ред 

6.1. Акад. О. Мушкаров информира членовете на Научния съвет, че следващото и 

последно за годината заседание се планира да е 16.12.2022 г.  

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

              (акад. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


