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Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 5) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 01.06.2018 г. 

от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, акад. В. Дренски, акад. П. 

Попиванов, акад. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн К. 

Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн О. 

Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. 

Кольковска, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р 

В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас. 

ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Кр. Иванова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов и 

проф. д-р Н. Димитрова. 

Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 

Редуцираният състав е 25 души. На заседанието присъстват 21 както 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. Номинации по конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН,  

обявен на 9 май 2018 г. 

4. Доклади. 

5. Докторантски въпроси. 

6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. В. Дренски обърна внимание, че се очаква от проф. дмн Емил Колев да 

представи проекта „Работа с младите таланти“. 

1.2. Акад. В. Дренски съобщи за изплатените добавки за научна степен към заплатите за 

май със задна дата, считано от 1 януари 2018 г. Сумата, която е получена през май, няма да 

бъде същата през юни поради компенсирането от януари. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи за основните изменения в Закона за изменение и 

допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България в сила от 4 

май 2018 г. се състояха разисквания. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

КНПСП да изработи предварително становище за „минималните национални 

изисквания“, което да се разгледа на заседание на 22 юни 2018 г. 

2.2. Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че първо трябва да излезе Правилника към Закона, 

Правилника на БАН към Закона и след това да се направят изменения в Правилника на ИМИ. 

Препоръча да не се предприемат стъпки по обявяване на нови процедури. 
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2.3. Акад. В. Дренски изказа мнение относно документите по процедурите, които 

публикуваме на интернет страницата за срок от 14 дни. Предложи този срок да се промени в 

едномесечен. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По номинация по конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН, обявен на 

9 май 2018 г. на проф. дмн Камен Иванов, от секция ММЧА, за член-кореспондент по 

математически науки, НС 

РЕШИ: 

Номинира проф. дмн Камен Иванов за член-кореспондент по математически науки. 

3.2. По номинация по конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН, обявен на 

9 май 2018 г. на проф. дмн Николай Николов, от секция АГТ, за член-кореспондент по 

математически науки, НС 

РЕШИ: 

Номинира проф. дмн Николай Николов за член-кореспондент по математически науки. 

3.3. По номинация по конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН, обявен на 

9 май 2018 г. проф. дмн Иван Ланджев, от секция МОИ, за член-кореспондент по 

математически науки, НС 

РЕШИ: 

Номинира проф. дмн Иван Ланджев за член-кореспондент по математически науки. 

3.4. По номинация по конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН, обявен на 

9 май 2018 г. на чл.-кор. Олег Мушкаров, от секция АГТ, за академик по математически науки, 

НС 

РЕШИ: 

Номинира чл.-кор. Олег Мушкаров за академик по математически науки. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По писмо от проф. д-р Аврам Ескенази относно искане да бъде нанесена поправка в 

Протокол 4 от заседанието на НС на 20.04.2018 г., в решението по т. 3.2, като в състава на 

научното жури бъде записано „проф. д-р Аврам Ескенази“ вместо „доц. д-р Аврам 

Ескенази“ се състояха разисквания. След разискванията, НС  

РЕШИ: 

Да бъде нанесена поправка в заповед № 117/26.04.2018 г. за определяне на научно жури 

като в състава на научното жури бъде записано „проф. д-р Аврам Ескенази – вътрешен“ вместо 

„доц. д-р Аврам Ескенази – вътрешен“. 

4.2. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция 

„Математическа лингвистика“, относно избор на научно жури по конкурса за професор в 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика 

(Информационни технологии и приложения в образованието и здравеопазването), за нуждите 

на Лаборатория по телематика при БАН, НС 

РЕШИ: 

Избира научно жури в състав както следва: 

1. акад. Васил Сгурев – ИИКТ-БАН – външен; 
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2. проф. дтн Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН – външен; 

3. проф. дн Иван Гарванов – УНИБИТ – външен;  

4. чл.-кор. Стефан Хаджитодоров – Център за изследвания по национална сигурност 

и отбрана-БАН и Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН – 

външен; 

5. проф. д-р Радослав Павлов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

6. проф. д-р Аврам Ескенази – ИМИ-БАН – вътрешен; 

7. проф. дмн Петър Станчев – ИМИ-БАН – вътрешен. 

Резерви: 

1. проф. д-р Красен Стефанов – СУ-ФМИ – външен; 

2. доц. д-р Десислава Панева-Маринова – ИМИ-БАН – вътрешен. 

4.3. По доклад от проф. д-р Цветомир Цачев относно избор на нов член на 

Атестационната комисия, във връзка с подадената оставка на проф. дмн Анжела Славова, с 

предложение: доц. д-р Десислава Панева-Маринова, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Десислава Панева-Маринова за нов член на Атестационната комисия. 

4.4 По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС и заявление от 

проф. д-р Калинка Калоянова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състояха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Калинка Калоянова, на непълно работно 

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

4.5. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС и заявление 

от проф. д-р Антон Илиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Антон Илиев на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.6. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и заявление 

от доц. д-р Борислав Драганов, относно продължаване на трудовия му договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състояха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Борислав Драганов на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.7. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и заявление от доц. 

дмн Георги Томанов, относно продължаване на трудовия му договор, по реда на §4, ал. 2 от 

ПЗР на Устава на БАН се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. дмн Георги Томанов по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

4.8. По доклад от доц. д-р Румен Радев, научен секретар на секция СофТИС и заявление 

от проф. д-р Нели Манева, относно продължаване на трудовия ѝ договор, по реда на §4, ал. 2 

http://biomed.bas.bg/bg/
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от ПЗР на Устава на БАН, считано от датата, на която навършва 65 години – 1.07.2018 г. се 

състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Нели Манева по реда на §4, ал. 2 от Преходни 

и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

4.9. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС, относно 

разрешение за публикуване на монография от асистент д-р Калина Сотирова, с рецензенти 

проф. Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей – Русе и доц. д-р Красимира 

Иванова – ИМИ-БАН се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Предлага да се вземе решение на следващо заседание на НС след получаване на 

допълнителна информация. 

4.10. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, организатор на международна научна 

конференция „Конструктивна теория на функциите, Созопол, 2016“, относно искане за 

препоръка за отпечатване в Издателството на БАН „Марин Дринов“ на тома: „Constructive 

Theory of Functions, Sozopol, 2016“ („Конструктивна теория на функциите, Созопол, 2016“) с 

редактори: проф. Камен Иванов (ИМИ-БАН), проф. Гено Николов (ФМИ-СУ) и доц. Румен 

Улучев (ФМИ-СУ) в обем 15 издателски коли. Разходите по издаването ще бъдат за сметка на 

конференцията, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно отпечатване в Издателството на БАН „Марин Дринов“ на тома: 

„Constructive Theory of Functions, Sozopol, 2016“ („Конструктивна теория на функциите, 

Созопол, 2016“) с редактори: проф. Камен Иванов (ИМИ-БАН), проф. Гено Николов (ФМИ-

СУ) и доц. Румен Улучев (ФМИ-СУ) в обем 15 издателски коли. Разходите по издаването ще 

бъдат за сметка на конференцията. 

4.11. По писмо от проф. Емил Маноах относно молба за мнение от Кирил Атанасов от 

гр. Монтана за представен материал с „неизвестни досега математически 

зависимости“ (според думите на автора) и доказателство на голямата теорема на Ферма се 

състояха разисквания. След разискванията, НС   

РЕШИ: 

Да се даде за мнение от секция „Алгебра и логика“. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По утвърждаване на конспект за специализиран докторантски изпит по „Технологии 

и ресурси за осигуряване на иновативни методи и приложения в образователния процес (част 

2)“ от индивидуалния план на Орлин Кузов, докторант на самостоятелна подготовка към 

секция МЛ, с научен консултант доц. д-р Десислава Панева-Маринова, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспект за специализиран докторантски изпит по „Технологии и ресурси 

за осигуряване на иновативни методи и приложения в образователния процес (част 2)“ от 

индивидуалния план на Орлин Кузов, докторант на самостоятелна подготовка към секция МЛ, 

с научен консултант доц. д-р Десислава Панева-Маринова. 

5.2. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА относно 

отчисляване с право на защита на Тихомир Иванов, задочен докторант към секцията, НС 

РЕШИ: 
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Отчислява с право на защита на Тихомир Иванов, задочен докторант към секция ММЧА. 

5.3. По предложение от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА, 

относно откриване на процедура за защита на дисертационния труд на Тихомир Иванов, 

задочен докторант към секцията и състав на научното жури, НС 

РЕШИ: 

1. Открива процедура за защита на дисертационния труд на Тихомир Иванов. 

2. Избира научно жури в състав както следва: 

1. проф. д-р Нели Димитрова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. доц. д-р Петър Рашков – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. проф дтн Светослав Николов – ИМех-БАН – външен; 

4. доц. д-р Невена Илиева – ИИКТ-БАН – външен; 

5. доц. д-р Пламена Златева – ИР-БАН– външен. 

Резерви: 

1. доц. д-р Николай Кюркчиев, асоцииран член на ИМИ – вътрешен, гост-професор в 

ПУ „П. Хилендарски“; 

2. доц. д-р Гергана Бенчева-Дринчева, ИИКТ – външен. 

5.4. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, научен ръководител на Анани Ризов, 

задочен докторант към секция СофТИС, относно прекратяване на докторантурата му, поради 

пълна промяна на неговите професионални интереси, НС 

РЕШИ: 

Прекратява докторантурата на Анани Ризов, задочен докторант към секция СофТИС с 

научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова, без право на защита, поради пълна промяна 

на неговите професионални интереси. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По доклад от проф. дмн Емил Колев относно сключване на Рамково споразумение 

между ТУ-Габрово и ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Приема сключването на Рамково споразумение между ТУ-Габрово и ИМИ. 

6.2. Акад. П. Попиванов отбеляза отличното представяне на доц. д-р И. Чипчаков и 

ас. П. Далаков на Националния колоквиум по математика на СМБ на тема: „Върху някои 

аспекти на програмата на Ленглендс“. 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

             (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

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


