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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(ПРОТОКОЛ № 7) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 13.07.2018 г. 

от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. Иванова, акад. В. Дренски, акад. П. 

Попиванов, акад. Ю. Ревалски, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. 

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

Байчева, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. 

Савов, доц. д-р В. Милушева и доц. д-р И. Чипчаков. 

ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн В. Кирякова (болн.), проф. дмн Е. 

Колев (чужб.), проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. д-р А. Ескенази, 

проф. д-р Н. Манева и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас. 

Проф. д-р Ц. Цачев откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният 

състав е 21 души. На заседанието присъстват 18. Има необходимият кворум, следователно 

заседанието е законно. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Доклад на Директора на ИМИ. 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

3. Избор на „професор“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни 

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

научна специалност Геометрия и топология (Диференциална геометрия). Предложение 

на научното жури: доц. д-р Величка Милушева. 

4. Избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, научна специалност Информатика (Бизнес моделиране и 

информационни системи). Предложение на научното жури: ас. д-р Борис Шишков.  

5. Доклади.  

6. Докторантски въпроси. 

7. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. В. Дренски уведоми, че отново е предприета кампания за попълване на данните 

за институциите и учените в системата на НАЦИД. 

1.2. До 31.07.2018 г. БАН изисква да се изпратят предложения до научните секретари по 

направления за критериите за минимални изисквания за академичните степени и звания за 

Правилника на БАН. Предложението на акад. В. Дренски е КНПСП на ИМИ да изготви такова 

предложение, което да изпрати пряко на проф. Е. Маноах, като научен секретар, отговарящ за 

нашето направление. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

НС упълномощава КНПСП към НС на ИМИ до подготви и изпрати в КНСП към ОС на 

БАН предложение за изменение на проекта за промяна на Правилника на БАН за прилагане на 

ЗРАСРБ. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Проф. Й. Давидов прочете доклада на журито по избор на „професор“ за нуждите на 
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ИМИ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология 

(Диференциална геометрия) с предложение на научното жури: доц. д-р Величка Милушева. 

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

На основание чл. 12, ал. 12 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени и за заемане на академични длъжности в БАН избира доц. д-р Величка Милушева 

за „професор“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна 
специалност Геометрия и топология (Диференциална геометрия). 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. Доц. Кр. Иванова прочете доклада на журито по избор на „доцент“ за нуждите на 

ИМИ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 

Информатика (Бизнес моделиране и информационни системи). Предложение на научното 

жури: ас. д-р Борис Шишков. 

Състоя се обширна дискусия. 

       Научният съвет, след проведената дискусия, отчете, че ас. д-р Борис Шишков покрива 

науко-метричните изисквания за доцент по информатика и компютърни науки в ИМИ, но 

мнозинството от членовете не познават кандидата, той не се е интегрирал в колегията по 

информатика в института, не цитира института в част от представяните от него научни 

публикации. След  дискусията, НС 

РЕШИ: 

 На основание чл. 11, ал. 10 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в БАН не избира ас. д-р Борис Шишков за 

„доцент“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна 

специалност Информатика (Бизнес моделиране и информационни системи).  

По точка пета от дневния ред 

5.1. По протокол от заседание на секция ММЧА и заявление от доц. д-р Милена Димова, 

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

Устава на БАН, се състоя дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Милена Димова на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

5.2. По приемане на научни отчети по проекти, НС 

РЕШИ: 

Приема научните отчети по следните проекти: 

- ДФНИ И02/19 с научен ръководител проф. дмн Евгения Стоименова; 

- ДН 02/14 с научен ръководител проф. дмн Камен Иванов; 

- ДН 02/6 с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов; 

- ДН 02/13 с научен ръководител проф. дмн Огнян Кунчев; 

- ДНТС-Австрия 01/6 с научен ръководител доц. д-р Ирина Георгиева – отчет на 

втори етап и краен отчет. 

5.3. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на УчИМИ, относно утвърждаване 

на 3 учебни програми за квалификационни курсове за учители, които да бъдат добавени към 

списъка с програми, предлагани от ИМИ-БАН, като обучаваща организация по чл. 43, ал. 2, т. 

1 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
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директорите и другите педагогически специалисти, НС   

РЕШИ: 

Утвърждава следните учебни програми за квалификационни курсове за учители, които да 

бъдат добавени към списъка с програми, предлагани от ИМИ-БАН, като обучаваща 

организация: 

- Ефективно използване на проектно базирано обучение; 

- Увод в състезателната информатика за учители, преподаващи на ученици в пети 

клас; 

- Увод в състезателната информатика за учители, преподаващи на ученици в 

шести клас. 

5.4. По доклад от доц. д-р Ирина Георгиева, относно искане ИМИ да бъде съорганизатор 

съвместно със СУ „Свети Климент Охридски“, „Johannes Kepler University“, Linz и Johann 

Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Austrian Academy of Sciences на 

работен семинар 7th Workshop „Computational Mathematics and Approximation Theory“, който 

ще се проведе в гр. Созопол през периода 2 – 8 септември 2018 г., без финансови ангажименти, 

НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно искане ИМИ да бъде съорганизатор съвместно със СУ „Свети 

Климент Охридски“, „Johannes Kepler University“, Linz и Johann Radon Institute for 

Computational and Applied Mathematics, Austrian Academy of Sciences на работен семинар 7th 

Workshop „Computational Mathematics and Approximation Theory“, който ще се проведе в гр. 

Созопол през периода 2 – 8 септември 2018 г., без финансови ангажименти. 

5.5. По доклад от проф. д-р Борислав Лазаров относно кандидатстване на ИМИ за домакин 

на IX конгрес на Световната федерация на националните математически състезания, като 

домакинството ще се изрази в организационна подкрепа, без финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Подкрепя кандидатстване на ИМИ за домакин на IX конгрес на Световната федерация на 

националните математически състезания, Домакинството ще се изрази в организационна 

подкрепа, без финансови ангажименти  

5.6. По информация от проф. д-р Кирил Банков за наградата Пол Ердьош на Световната 

федерация за национални математически състезания (WFNMC) относно решение на НС от 22 

юни 2018 г. за отлагане на разглеждането на предложението на проф. д-р Кирил Банков за 

номиниране на проф. д-р Борислав Лазаров за тази награда, се състоя дискусия. След 

дискусията, НС 

РЕШИ: 

Не подкрепя номинацията на проф. д-р Борислав Лазаров за наградата Пол Ердьош на 

Световната федерация за национални математически състезания (WFNMC). 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По утвърждаване на конспекти за базови и специализирани докторантски изпити НС  

РЕШИ: 

Утвърждава следните конспекти: 

- конспект за базов докторантски изпит „Криптографски алгоритми и криптоанализ“ от 

индивидуалния план на Мирослав Димитров, задочен докторант, с научен ръководител проф. 

дмн Цонка Байчева; 

- конспекти за специализирани докторантски изпити „Езици за програмиране“ и 

„Облачни технологии“ от индивидуалния план на Бисер Петков, задочен докторант, с научен 

ръководител доц. д-р Христо Костадинов. 

- конспект за кандидат-докторантски изпит по докторска програма: Информатика, по 
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обявен конкурс за учебната 2018/2019 г., съставен от доц. д-р Десислава Панева-Маринова; 

- конспект за кандидат-докторантски изпит по докторска програма: Методика на 

обучението по математика, информатика и информационни технологии, по обявен конкурс за 

учебната 2018/2019 г., съставен от проф. д-р Тони Чехларова. 

6.2. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Нектариос Мамуцис, докторант 

на самостоятелна подготовка към секция МЛ, с научен консултант проф. д-р Радослав Павлов, 

НС 

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуалния план за работа на Нектариос Мамуцис, докторант на 

самостоятелна подготовка към секция МЛ, с научен консултант проф. д-р Радослав Павлов. 

6.3. По протокол от заседание на секция ММЧА с предложение за отчисляване с право на 

защита на Красимир Ангелов, задочен докторант към секцията, с научен ръководител проф. 

д-р Наталия Кольковска, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Красимир Ангелов, задочен докторант към секцията, с 

научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска. 

По точка седма от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

 

      ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  (п) 

 

          (проф. д-р Ц. Цачев) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   (п)   СЕКРЕТАР НА НС:       (п) 

 

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

 


