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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 16.12.2022 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 Ц. Байчева, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн О. 

Кунчев, 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.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски и проф. дмн И. Ланджев. 

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

е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 17 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 

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“ (Информатично моделиране), за нуждите на ВНЗ 

„Информационно моделиране“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на 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“ 

(Информатично моделиране), за нуждите на ВНЗ „Информационно моделиране“, със срок два 

месеца от обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. О. Мушкаров даде думата на проф. Е Попова, която информира, че има 

предложение от чл.-кор. Н. Николов предстоящото заседание на Общото събрание на ИМИ да 

се проведе в Големия салон на БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Възлага на ръководството на Общото събрание да проучи възможности за провеждане 

на предстоящото заседание на Общото събрание на ИМИ и да предприеме съответните 

действия по организацията. 
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По точка трета от дневния ред 

Няма внесени материали. 

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

Е. Колев и доц. И. Чипчаков. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По протокол от заседание на секция ИОВС и молба от проф. дмн Надежда 

Рибарска, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно време, по реда на 

чл. 68 от Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Надежда Рибарска на непълно работно 

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

4.2. По протокол от заседание на секция ИОВС и молба от проф. дн Марусия Божкова, 

относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно време, по реда на чл. 68 от 

Устава на БАН, след гласуване,  НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дн Марусия Божкова на непълно работно 

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

4.3. По протокол от заседание на секция ММЧА и молба от доц. д-р Станислав 

Харизанов, 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 доц. д-р Станислав Харизанов на непълно работно 

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

4.4. По протокол от заседание на секция АЛ и молба от доц. д-р Димитринка Владева, 

относно продължаване на трудовия ѝ договор 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 доц. д-р Димитринка Владева по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година. 

4.5. По протокол от секция ММЧА и заявление от проф. Румен Ангелов, относно 

продължаване на статута му на асоцииран член на ИМИ-БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на асоцииран член на ИМИ на проф. Румен Ангелов за срок от 3 

години. 

4.6. По предложение от секция ММЧА, относно номиниране на проф. Райчо Лазаров за 

награждаване с Почетния знак за заслуги към БАН във връзка с неговата 80 годишнина, се 

състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Номинира проф. Райчо Лазаров за награждаване с Почетния знак за заслуги към БАН 

във връзка с неговата 80 годишнина. 

4.7. По отчети на проекти, НС 

РЕШИ: 
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Приема следните отчети по проекти на ИМИ: 

1. Проект за съвместни научни изследвания с партньор Латвийската АН, на тема 

„Дигитално изкуство и култура за образователни приложения“ за 2022 г., с ръководител проф. 

д-р Десислава Панева-Маринова; 

2. Проект за съвместни научни изследвания с партньор Сръбска академия на науките и 

изкуствата (САНИ), на тема „Оператори, диференциални уравнения и специални функции на 

дробното смятане-числени методи и приложения“ за II етап: януари 2022 – декември 2022 г., 

с ръководител проф. дмн Йорданка Панева-Коновска; 

3. Проект за съвместни научни изследвания с партньор Сръбска академия на науките и 

изкуствата (САНИ), на тема „Оператори, диференциални уравнения и специални функции на 

дробното смятане-числени методи и приложения“ за I етап и II етап: януари 2020 –декември 

2022 г., с ръководител проф. дмн Йорданка Панева-Коновска. 

4.8. По одобряване на проектни предложения за съвместни научни изследвания със 

Сръбска академия на науките и изкуствата (САНИ) за 2023-2025, НС 

РЕШИ: 

 Одобрява проектно предложение за съвместни научни изследвания със Сръбска 

академия на науките и изкуствата (САНИ) на тема „Разработване на софтуерни средства и 

мултимедийни технологии за цифрово представяне, опазване и управление на културното 

наследство“, с ръководител на научния колектив проф. д-р Десислава Панева-Маринова, за 

срок от 3 години, с начало 1 януари 2023 г. 

4.9. По доклад от доц. д-р Димитър Гелев, ръководител на секция АЛ, относно състав на 

Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше 

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

Математика, научна специалност „Алгебра и теория на числата“ (Полугрупи от 

преобразувания), за нуждите на секцията, обявен в ДВ бр. 84/21.10.2022 г., се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следния състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност „Алгебра и 

теория на числата“ (Полугрупи от преобразувания), за нуждите на секцията, обявен в ДВ бр. 

84/21.10.2022 г.: 

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

2. доц. д-р Силвия Първанова Бумова – ИМИ-БАН и ФМИ-СУ – вътрешен; 

3. проф. дмн Емил Миланов Колев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

4. проф. д-р Ерхард Айхингер – Институт по алгебра, Университет Йохан Кеплер, 

Линц, Австрия – външен; 

5. проф. дмн Иво Михайлов Михайлов– ШУ „Еп. К. Преславски“ – външен; 

6. проф. дмн Нако Ангелов Начев – в пенсия, ПУ „П. Хилендарски“ – външен; 

7. проф. д-р Пламен Емилов Кошлуков – State University of Campinas, Бразилия – 

външен. 

Резерви: 

1. доц. дн Петър Василев Данчев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. д-р Мая Митева Стоянова – ФМИ-СУ– външен. 

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

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 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 
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„Информатика“ (Софтуерна реализация на алгоритми за математически изчисления), за 

нуждите на секцията, обявен в ДВ бр. 93/22.11.2022 г., след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следния 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 4.6. Информатика и компютърни науки, научна 

специалност „Информатика“ (Софтуерна реализация на алгоритми за математически 

изчисления), за нуждите на секцията, обявен в ДВ бр. 93/22.11.2022 г.: 

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

2. доц. д-р Александър Илиев Илиев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. доц. д-р Велин Стоянов Андонов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

4. проф. д-р Васил Георгиев Цунижев – ФМИ-СУ – външен; 

5. доц. д-р Иван Георгиев Христов – ФМИ-СУ – външен. 

Резерви: 

1. доц. д-р Венелин Любомиров Тодоров – ИМИ-БАН и ИИКТ – вътрешен; 

2. проф. д-р Генадий Павлович Агре – ИИКТ – външен. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По протокол от заседание на Комисията по научна политика и структурни промени 

в разширен състав, относно изготвянето на конспектите за кандидат-докторантски изпити, се 

състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Като се отчитат спецификите на научните области, изучавани във всяка от 

докторските програми в ИМИ, конспектът за кандидат-докторантски изпит за всяка от тях 

трябва да бъде съставен в един от следните формати: 

- базов конспект за докторската програма; 

- конспект, съдържащ базова за докторската програма част, както и специфична част 

според заявената тематиката; 

- специфичен за докторската програма конспект според заявената тематиката.  

2. За всяка докторска програма, за която отговарят повече от една секция, конспектът 

да се предлага след съгласуване между тях. 

3. Препоръчаната литература в конспектите за кандидат-докторантските изпити да се 

актуализира. 

4. Възлага на научния секретар на ИМИ да предложи стъпки в посока по-широко 

популяризиране и публичност на докторските програми. 

5.2. По зачисляване на докторанти по конкурс за редовни и задочни докторанти, 

държавна поръчка за учебната 2022/2023 г., ДВ бр. 60/29.07.2022 г., докторска програма 

„Информатика“ на издържали кандидат-докторантски изпити, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Зачислява Светослав Бориславов Хаджииванов като редовен докторант към ВНЗ 

„Информационно моделиране“ с научен ръководител доц. д-р Венелин Любомиров Тодоров, 

считано от 01.01.2023 г., с тема на докторантурата „Анализ и разработка на информатични 

модели в алгоритмичната търговия“ (“Analysis and Development of Informatical Models in 

Algorithmic Trading”). 

2. Зачислява Асен Любомиров Тошев като задочен докторант към ВНЗ 

„Информационно моделиране“ с научен ръководител проф. дпн Йордан Борисов Табов, 

считано от 01.01.2023 г., с тема на докторантурата „Информатично моделиране на изменения 
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и разпространения на генотипи“ (“Informatical Modelling of Genotypic Changes and 

Distributions”). 

5.3. По зачисляване на докторанти по конкурс за редовни и задочни докторанти, 

държавна поръчка за учебната 2022/2023 г., ДВ бр. 60/29.07.2022 г., докторска програма 

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

РЕШИ: 

       1. Зачислява Тейм Сакър Мейтам като задочен докторант към секция ДУМФ с научни 

ръководители доц. д-р Мирко Тарули и проф. дмн Анжела Славова, считано от 01.01.2023 г., 

с тема на докторантурата „Динамика на нелинейни уравнения от еволюционен тип с 

приложения в Науката за данни“ (“Dynamics of Nonlinear Equations of Evolution type with 

Application to Data Science”). 

 

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) 


