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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 1 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 20.01.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: акад. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, акад. В. Дренски, акад. Ю. 

Ревалски, чл.-кор. Н. Николов, чл.-кор. М. Савов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Й. 

Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Е. 

Колев, проф. дмн Ц. Байчева, 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: проф. д-р Д. Панева-Маринова, 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 члена и 1 със 

съвещателен глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на годишните отчети за дейността на Национална лаборатория по 

компютърна вирусология и на Лаборатория по телематика за 2022 г. 

2. Доклад на Директора на ИМИ.  

3. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

4. Избори за заемане на академични длъжности в ИМИ.  

5. Доклади. 

6. Докторантски въпроси. 

7. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По приемане на годишния отчет за дейността на Националната лаборатория по 

компютърна вирусология при БАН за 2022 г., проф. В. Милушева представи накратко отчета 

на НЛКВ. След гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема годишния отчет за дейността на Националната лаборатория по компютърна 

вирусология при БАН за 2022 г. 

1.2. По приемане на годишния отчет за дейността на Лабораторията по телематика при 

БАН за 2022 г., доц. д-р Кр. Иванова представи накратко отчета на ЛТ. След гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема годишния отчет за дейността на Лабораторията по телематика при БАН за 2022 г. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По доклад от проф. П. Бойваленков, относно обявяване на конкурс за заемане на 

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

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, научна специалност „Информатика“ (Информатично моделиране на сложни системи с 

голяма размерност) за нуждите на ВНЗ Информационно моделиране, със срок два месеца от 

обявяването на конкурса в Държавен вестник, след гласуване НС 
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РЕШИ: 

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

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Информатично 

моделиране на сложни системи с голяма размерност) за нуждите на ВНЗ „Информационно 

моделиране“, със срок два месеца от обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

2.2. По доклад от проф. П. Бойваленков, относно обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 

„Математическо моделиране и приложение на математиката“ (Математическа биология) за 

нуждите на секция „Математическо моделиране и числен анализ“, със срок два месеца от 

обявяването на конкурса в „Държавен вестник“, след гласуване НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше 

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

Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на 

математиката“ (Математическа биология) за нуждите на секция „Математическо моделиране 

и числен анализ“, със срок два месеца от обявяването на конкурса в „Държавен вестник“. 

2.3. По доклад от проф. П. Бойваленков, относно обявяване на конкурс за заемане на 

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

математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Комбинаторика, 

теория на графите) за нуждите на секция „Математически основи на информатиката“, със срок 

два месеца от обявяването на конкурса в Държавен вестник, след гласуване НС 

РЕШИ: 

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

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

Математика (Комбинаторика, теория на графите) за нуждите на секция „Математически 

основи на информатиката“, със срок два месеца от обявяването на конкурса в Държавен 

вестник. 

2.4. 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“ (Теория на кодирането) за нуждите на секция 

„Математически основи на информатиката“, със срок два месеца от обявяването на конкурса 

в Държавен вестник, след 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“ 

(Теория на кодирането) за нуждите на секция „Математически основи на информатиката“, със 

срок два месеца от обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

2.5. По доклад от проф. П. Бойваленков, относно определяне размера на 

възнагражденията за присъдена ОНС „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ за 2023 г., 

след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Запазва досегашния размер на възнаграждения за присъдена ОНС „доктор“ и научна 

степен „доктор на науките“, както следва: 
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- ОНС „доктор“– 237 лева; 

- научна степен „доктор на науките“ – 474 лева. 

2.6. По доклад от проф. П. Бойваленков, относно утвърждаване на представителните 

разходи на ИМИ-БАН за 2023 г., след гласуване НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните суми за представителни разходи на ИМИ за 2023 г.: 

- за директорски кабинет – 3000 лв.; 

- за посрещане на чуждестранни гости и организиране на делови срещи – 2800 лв.; 

- за тържества, юбилеи и др. подобни – 4500 лв. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Проф. Цв. Цачев информира за напредъка в обсъждането на промените в Устава на 

БАН. 

3.2. Проф. Цв. Цачев напомни, че Научният съвет участва в приемането на Отчета на 

ИМИ в Общото събрание на учените, затова прикани към осигуряването на кворум. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад за избор на „главен асистент“ в област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

(Математика), за нуждите на секция ОМИ, обявен в Държавен вестник, бр. 84/21.10.2022 г., 

проф. д-р Тони Чехларова, председател на Научното жури, представи предложението на 

журито: д-р Георги Стамов Гачев да бъде избран на академичната длъжност „главен асистент“. 

Проведе се дискусия. 

Избрана бе комисия по провеждане на гласуванията в състав: проф. Е. Колев, чл.-кор. М. 

Савов и доц. И. Чипчаков. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира д-р Георги Стамов Гачев на академична 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“. 

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

състав на научно жури за конкурса 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“ 

(Машинно самообучение), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 2022 г., за нуждите на секция 

СофТИС, 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“ (Машинно самообучение), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 

2022 г.: 

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

член;  

2. доц. д-р Красимира Минкова Иванова – ИМИ-БАН – вътрешен член;  
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3. проф. дмн Галя Младенова Ангелова – ИИКТ-БАН – външен член; 

4. проф. дмн Кирил Иванов Симов – ИИКТ-БАН – външен член; 

5. проф. д-р Петя Дойчева Копринкова-Христова – ИИКТ-БАН – външен член. 

Резерви: 

1. проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова – ИМИ-БАН, ФМИ-СУ – вътрешен член;  

2. доц. д-р Малинка Спасова Иванова – ТУ-София – външен член. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По предложения за най-значимо научно постижение на ИМИ за 2022 година, се 

състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и в резултат на гласуването, НС 

РЕШИ: 

За най-значимо научно постижение за ИМИ за 2022 г. се избира предложението с автор 

от ИМИ – чл.-кор. Николай Николов. 

5.2. Предложения за най-значимо научно-приложно постижение на ИМИ за 2022 година, 

се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и в резултат на гласуването, НС 

РЕШИ: 

За най-значимо научно-приложно постижение за ИМИ за 2022 г. се избира 

предложението с автор от ИМИ – доц. д-р Цветелин Заевски. 

5.3. По приемане на отчети по проекти от бюджетната субсидия за 2022 г., се състоя 

дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Приема следните отчети за 2022 г. на проекти по бюджетната субсидия: 

 

Име  
Ръководител на екипа 

от звеното  

Алгебра, логика, алгебрична геометрия и приложения доц. д-р Димитър Гелев 

Вероятности, статистика и случайни процеси  проф. дмн Евгения 

Стоименова 

Изследване на подходи и проблеми в софтуерните технологии и 

информационните системи и валидиране на предлаганите решения  

доц. д-р Красимира 

Иванова 

Информатично моделиране  проф. д-р Златинка 

Ковачева  

Математически анализ и приложения  проф. дмн Йорданка 

Панева-Коновска 

Математическо моделиране и компютърни симулации на 

биопроцеси  

доц. д-р Петър Рашков 

Методи, средства и ресурси за обработка и управление на знания  проф. д-р Десислава 

Панева-Маринова  

Многомерен комплексен анализ, диференциална геометрия и 

топология  

проф. д-р Величка 

Милушева 

Оптимизационни модели и вариационен анализ  проф. д-р Цветомир 

Цачев 
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Приложения на уравненията на математическата физика проф. дмн Анжела 

Славова 

Теория на апроксимациите и приложения  проф. дмн Камен 

Иванов 

Числен анализ на нелинейни процеси: математически модели, 

алгоритми, числен експеримент  

доц. д-р Иван Бажлеков 

 

2. Директорът на ИМИ да обърне внимание персонално на всеки ръководител, не предал 

отчета по бюджетен проект и да се даде срок до 24.01.2023 г. за предаването им. 

5.3. По предложение от секция ММЧА за избиране на проф. дмн Михаил Кръстанов за 

ръководител на секцията се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Михаил Кръстанов за ръководител на секция „Математическо 

моделиране и числен анализ“ до приключване на мандата на проф. дмн Камен Иванов. 

5.4. По протокол от секция ИОВС и заявление от доц. д-р Златогор Минчев, относно 

продължаване на трудовия му договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Златогор Минчев, на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

5.5. По протокол от заседание на секция ММЧА и заявление от проф. Илия Илиев, 

относно продължаване на статута му на асоцииран член на ИМИ-БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Илия Димов Илиев за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 

5.6. По доклад от доц. д-р Борис Шишков, председател на Програмния комитет на 

Тринадесетия международен симпозиум „Бизнес моделиране и софтуерен дизайн“ (BMSD 

2023), 03-05.07.2023 г., гр. Утрехт (Нидерландия), относно участие на ИМИ-БАН като 

съорганизатор, без финансови ангажименти, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ-БАН да е съорганизатор на Тринадесетия международен симпозиум 

„Бизнес моделиране и софтуерен дизайн“ (BMSD 2023), 03-05.07.2023 г., гр. Утрехт 

(Нидерландия) без финансови ангажименти. 

5.7. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, относно Четиринадесета международна 

конференция „Constructive Theory of Functions“, 11-15.06.2023 г., Лозенец, относно участие на 

ИМИ-БАН като съорганизатор, без финансови ангажименти, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ-БАН да е съорганизатор на Четиринадесета международна 

конференция „Constructive Theory of Functions“, 11-15.06.2023 г., Лозенец, без финансови 

ангажименти.  

5.8. По утвърждаване на проектно предложение по конкурси за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество България – Австрия – 2022 г., със заглавие „Моделиране на 

динамични редове със силно отличаващи се наблюдения“, с ръководител на научния колектив 

гл. ас. д-р Асен Чорбаджиев, след гласуване, НС 

РЕШИ: 
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Утвърждава проектно предложение по конкурси за проекти по програми за двустранно 

сътрудничество България – Австрия – 2022 г., със заглавие „Моделиране на динамични редове 

със силно отличаващи се наблюдения“, с ръководител на научния колектив гл. ас. д-р Асен 

Чорбаджиев. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По приемане на тримесечни отчети на редовни докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечните отчети на: 

- Владимира Суванджиева, редовен докторант към секция ММЧА, с научен 

ръководител доц. д-р Петър Рашков за периода 01.10.2022-31.12.2022 г.; 

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

ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.10.2022-31.12.2022 г.;  

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

д-р Красимира Иванова, за периода 01.10.2022-31.12.2022 г. 

6.2. По приемане на годишни атестации на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема годишните атестации на: 

- Емануела Димитрова Митрева, задочен докторант към секция МЛ, с научен 

ръководител проф. д-р Десислава Панева-Маринова, за периода 01.01-31.12.2022 г.;  

- Йордан Стойков Стойков, задочен докторант към секция МЛ, с научен ръководител 

проф. д-р Десислава Панева-Маринова, за периода 01.01-31.12.2022 г.;  

- Иван Володиев Неделев, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител 

доц. д-р Юри Борисов, за периода 01.01-31.12.2022 г.;  

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

ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.;  

- Цветан Красимиров Цоков, задочен докторант към секция МОИ, с научен 

ръководител доц. д-р Христо Костадинов, за периода 01.01.2022-31.12.2022 г. 

6.3. По разглеждане на атестация на работата на Димитър Димитров Добрев, докторант 

на самостоятелна подготовка към секция АЛ, с научен ръководител доц. д-р Любомир Иванов, 

за периода 28.01.2022-27.01.2023 с предложение от секцията за отрицателна атестация, се 

състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС: 

РЕШИ: 

Подкрепя становището на секцията за отрицателна атестация на работата на Димитър 

Димитров Добрев, докторант на самостоятелна подготовка към секцията, с научен 

ръководител доц. д-р Любомир Иванов, за периода 28.01.2022-27.01.2023 г. 

6.4. По приемане на оценка на работата на Красимир Ангелов Ангелов, задочен 

докторант към секция ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска, за 

допускане до предзащита, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема оценката за работата за допускане до предзащита на Красимир Ангелов Ангелов, 

задочен докторант към секция ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска. 

6.5. По протокол от секция АЛ, относно отчисляване с право на защита на Димитър 

Димитров Добрев, докторант на самостоятелна подготовка към секция АЛ, с научен 

ръководител доц. д-р Любомир Иванов, след гласуване, НС 
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РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Димитър Димитров Добрев, докторант на самостоятелна 

подготовка към секция АЛ, с научен ръководител доц. д-р Любомир Иванов. 

6.6. По оценка на работата на Димитър Димитров Добрев, докторант на самостоятелна 

подготовка към секция АЛ, с научен ръководител доц. д-р Любомир Иванов, за допускане до 

предзащита, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Отлага вземането на решение до публикуване на статията в MathSciNet. 

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

относно  отчисляване от докторантура с право на защита на докторант Йордан Стойков 

Стойков, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита задочен докторант Йордан Стойков Стойков към секция 

МЛ, с научен ръководител проф. д-р Десислава Панева-Маринова. 

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

относно промяна на темата на дисертацията на задочен докторант Йордан Стойков Стойков 

от „Технологии и услуги в бизнес информационни системи“ на „Модели, технологии и услуги 

за ефективна обработка на данни и съдържание от различни източници“, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Променя темата на дисертационния труд на Йордан Стойков Стойков, задочен докторант 

към секцията с научен ръководител проф. д-р Десислава Панева-Маринова , от „Технологии и 

услуги в бизнес информационни системи“ на „Модели, технологии и услуги за ефективна 

обработка на данни и съдържание от различни източници“. 

6.9. По протокол от заседание на секция ИОВС, относно зачисляване на докторант на 

самостоятелна подготовка по докторска програма „Математически анализ“ Светозар Златков 

Станков, с научен ръководител проф. дмн Денка Куцарова, тема „Симетрия и метрична 

геометрия в Банахови пространства“ (Symmetry and Metric Geometry in Banach Spaces), се 

състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Светозар Златков Станков като докторант на самостоятелна подготовка по 

докторска програма „Математически анализ“, с научен ръководител проф. дмн Денка 

Куцарова, тема „Симетрия и метрична геометрия в Банахови пространства“ (Symmetry and 

Metric Geometry in Banach Spaces), считано от 23.01.2023 г.  

Обслужването на обучението и следенето на изпълнението на индивидуалния план на 

докторанта да се извършва от секция „Анализ, геометрия и топология“. 

6.10. По одобряване на постъпили заявки за докторантски позиции с осигурено 

ръководство от ИМИ-БАН за основния конкурс 2023-2024 и за допълнителния конкурс 2022-

2023 г., след гласуване, НС  

РЕШИ: 

Одобрява следните предложения за докторантури с осигурено ръководство от ИМИ-

БАН: 
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  основен конкурс 

2023-2024 

допълнителен конкурс 

2022-2023 

  редовна задочна редовна задочна 

4.5  Алгебра и теория на числата 1  1  

4.5  Геометрия и топология  1   

4.5  Диференциални уравнения  1 1  

4.5  Изследване на операциите 1    

4.5  Изчислителна математика     

4.5  Математическа логика 1  1  

4.5  Математически анализ     

4.5  Математическо моделиране и 

приложение на математиката 

1    

4.5  Теория на вероятностите и 

математическа статистика 

1   1 

4.6  Информатика 1 1 1 1 

4.6  Методи за обработка и защита на 

данни  

1 2 1 2 

1.3  Методика на обучението по 

математика, информатика и 

информационни технологии 

 1  1 

 

По точка седма от дневния ред 

Няма постъпили доклади. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (акад. О. Мушкаров) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     ЗАМЕСТВАЩ СЕКРЕТАР НА НС: 

   (Г. Стоянова)     (доц. д-р Кр. Иванова) 

 


