РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 8)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 28.09.2018 г.
от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. Иванова, акад. В.
Дренски, акад. П. Попиванов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И.
Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н.
Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Н.
Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р И. Чипчаков
и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски, проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн П.
Бойваленков (чужб.), проф. д-р А. Ескенази и проф. д-р Н. Кольковска (чужб.).
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 22 души. На заседанието присъстват 20 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. Избор на „професор“ за нуждите на Лаборатория по телематика – БАН по 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).
Предложение на научното жури: доц. д-р Радослав Йошинов.
4. Доклади.
5. Докторантски въпроси.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Научният съвет се запозна с възражението от ас. д-р Б. Шишков и отвореното писмо
от 20 учени с призив за преразглеждане на вота. Чл.-кор. О. Мушкаров запозна с писменото
становище на адвокат Д. Вулева по въпроса.
1.2. Акад. В. Дренски съобщи, че на 14.11.2018 г. ще има представяне на дейността на
ИМИ в сградата на БАН. По този повод е сформирана група, която оформя общата програма
на представянето. Получени са и текстовете на статиите, представящи отделните направления
на ИМИ, които да се публикуват в Списание на БАН, като в момента надхвърлят
предоставения ни обем.
По точка втора от дневния ред
2.1. Проф. Цв. Цачев запозна научният съвет с хода на атестацията – освен
самостоятелната работа на членовете на АК върху атестационните карти, дотук са проведени
общо 21 заседания на АК средно по 2 часа, всички карти са прегледани и почти всички са
обсъдени на заседанията. До следващото заседание АК ще бъде готова с резултатите и общите
анализи.
Чл.-кор. О. Мушкаров обърна внимание на гигантската работа, свършена от АК.
2.2. Чл.-кор. О. Мушкаров припомни, че предстои работа по изготвяне на изменения в
Правилника на ИМИ за развитие на академичния състав, но докато не се приеме общият
правилник на БАН всъщност не може да се предприемат конкретни действия. Той предложи
след излизането на Правилника на БАН ръководството на НС и ръководството на ИМИ да
внесат предложения за поправки, а КНПСП да излезе с предложение за минималните
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изисквания. Моментът е подходящ доколкото има емпиричен материал от приключващата
атестация. Припомни също, че имаше предложение от Председателя на БАН, акад. Ю.
Ревалски, да има уеднаквени изисквания в направлението. След изложението, НС
РЕШИ:
Възлага на КНПСП на следващото заседание да предложи минимални изисквания за
заемане на академичните длъжности в ИМИ-БАН.
2.3. Чл.-кор. О. Мушкаров обърна внимание, че на 25.11.2018 г. изтича срокът на ВНЗ
„Информационно моделиране“. Той предложи дотогава да се проведе среща на ръководствата
на ДС, НС и КНПСП със звеното. Обърна внимание и на факта, че все по-често възникват
въпроси по отношение на назначаването на колеги по чл. 68 от Устава на БАН, което също
следва да се обсъди, както и проблемът с дългосрочните неплатени отпуски.
Акад. В. Дренски апелира към ръководителите на секции при подаване на заявления за
дългосрочен неплатен отпуск те да проверяват дали са попълнени публикациите и
цитиранията в СОНИКС.
Проф. В. Кирякова като член на АК обърна внимание на факта, че огромен труд е
представлявало доказването, че в статиите има цитиран ИМИ-БАН.
По точка трета от дневния ред
3.1. Проф. д-р Р. Павлов прочете доклада на председателя на журито по избора на
„професор“ за нуждите на Лаборатория по телематика – БАН по 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) с предложение на научното
жури да бъде избран единствения кандидат доц. д-р Радослав Йошинов. 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 доцент д-р Радослав Даков
Йошинов за „професор“ за нуждите на Лаборатория по телематика – БАН по 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).
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и молба от гл. ас.
д-р Христо Илиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно по реда
на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на гл. ас. д-р Христо Илиев на непълно работно по реда на
чл. 68 от Устава на БАН.
4.2. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ и заявление от
доц. дмн Йорданка Панева-Коновска, 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. дмн Йорданка Панева-Коновска на непълно
работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
4.3. По 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 се състоя дискусия.
След дискусията, НС
РЕШИ:
Отлага разглеждането на въпроса поради неспазване на процедурата.
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4.4. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и заявление
от доц. д-р Невена Илиева-Литова, относно назначаването ѝ на длъжност „доцент“ към
секцията, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Назначава доц. д-р Невена Илиева-Литова на длъжност „доцент“ към секция ММЧА, на
непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
4.5. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и заявление от доц.
д-р Любомир Иванов, относно продължаване на трудовия му договор, по реда на §4, ал.2 от
ПЗР на Устава на БАН се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Любомир Иванов, по реда на §4, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
4.6. По утвърждаване на проектни предложения по ЕБР с Унгарска академия на науките
на теми:
– „Развитие на софтуерни приложения и мултимедийни технологии в образованието“ с
научен ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова;
– „Комбинаторна теория на пръстените“ с научен ръководител акад. Веселин Дренски;
– „Дискретна математика, теория на кодирането и бази от данни“ с научен ръководител
проф. дмн Петър Бойваленков, НС
РЕШИ:
Утвърждава проектни предложения по ЕБР с Унгарската академия на науките на теми:
– „Развитие на софтуерни приложения и мултимедийни технологии в образованието“ с
научен ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова;
– „Комбинаторна теория на пръстените“ с научен ръководител акад. Веселин Дренски;
– „Дискретна математика, теория на кодирането и бази от данни“ с научен ръководител
проф. дмн Петър Бойваленков.
4.7. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, относно утвърждаване на програма за
квалификационни курсове за учители „Нови методи, теми и програми в подготовката за
олимпиади по математика“ и добавяне на същата към списъка с програми, предлагани от
ИМИ-БАН като обучаваща организация по чл. 43, ал. 2, т. 1 на Наредба №12 на МОН от
01.09.2016 г., НС
РЕШИ:
Утвърждава програма за квалификационни курсове за учители „Нови методи, теми и
програми в подготовката за олимпиади по математика“ и добавяне на същата към списъка с
програми, предлагани от ИМИ-БАН като обучаваща организация по чл. 43, ал. 2, т. 1 на
Наредба №12 на МОН от 01.09.2016 г.
4.8. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител секция ОМИ, относно
Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен
цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, с молба за заявяване към БАН на
желание на ИМИ-БАН за включване в консорциум, както и готовност за изпълнение на
конкретни дейности по Програмата, в съответствие с възприетите показатели и индикативни
параметри за нейното изпълнение, НС
РЕШИ:
Възлага на проф. д-р Р. Павлов да оформи писмо до БАН със заявяване на наличие на
капацитет и желание за участие в дейностите по Програмата „Информационни и
комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и
сигурността“.
4.9. По доклад от доц. д-р Румена Калтинска, относно молба за поправяне на грешки и
допълване на информацията за редица хабилитирани жени от ИМИ-БАН в книгата „Жените в
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историята на академичната наука в България. Хабилитираните жени в БАН“ Изд. БАН,
2018 г., НС
РЕШИ:
Подкрепя предложенията, изложени в доклада на доц. д-р Румена Калтинска относно
поправяне на грешки и допълване на информацията за редица хабилитирани жени от
ИМИ-БАН в книгата „Жените в историята на академичната наука в България.
Хабилитираните жени в БАН“ Изд. БАН, 2018 г. Докладът на доц. Р. Калтинска да бъде
доведен до знанието на ръководителя на проекта доц. д-р Валери Кацунов.
4.10. По становище на анонимен рецензент относно представена разработка от инж.
Кирил Ангелов, съдържаща според автора доказателството на Голямата Теорема на Ферма „с
помощта само на обикновения математически апарат“, НС
РЕШИ:
Становището да бъде изпратено на автора.
По точка пета от дневния ред
5.1. По утвърждаване на атестации, НС
РЕШИ:
Утвърждава атестациите на:
- Виктория Бенчева, задочен докторант към секция АГТ, с научни ръководители
проф. д-р Величка Милушева и доц. д-р Милен Христов, за периода юли 2017 – септември
2018 г.;
- Бисер Цветков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р
Христо Костадинов, за периода 05.07.2017 г. – 04.07.2018 г.;
- Мирослав Димитров, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител
проф. дмн Цонка Байчева, за периода 05.07.2017 г. – 05.07.2018 г.;
- Негослав Събев, редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц.
д-р Галина Богданова, за периода 01.08.2017 г. – 31.07.2018 г.;
- Зоя Кичева-Зафирова, задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител
проф. дмн Анжела Славова, за периода 01.09.2017 г. – 01.09.2018 г.;
- Галина Бобева, редовен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф.
дмн Анжела Славова, за периода 01.10.2017 г. – 01.10.2018 г.
5.2. По протокол на заседание на секция МЛ относно атестация за периода 08.2017 г. –
07.2018 г., промяна на темата и отчисляване с право на защита на Мария Степановна Димова –
задочен докторант в секцията, НС
РЕШИ:
- Утвърждава атестацията на Мария Степановна Димова – задочен докторант в
секция МЛ за периода 08.2017 г. – 07.2018 г.;
- отчислява я с право на защита;
- променя темата на дисертацията ѝ от „Средства и системи за управление на
цифрово съдържание“ на „Методи и алгоритми на персонализиране на изживяванията на
потребителите на системи за управление на цифрово културно съдържание“.
5.3. По протокол на заседание на секция МЛ относно атестация за периода 08.2017 г. –
07.2018 г., промяна на темата и отчисляване с право на защита на Станислава Славова-Петкова
– задочен докторант в секцията, НС
РЕШИ:
- Утвърждава атестацията на Станислава Славова-Петкова – задочен докторант в
секция МЛ, за периода 08.2017 г. – 07.2018 г.;
- отчислява я с право на защита;
- променя темата на дисертацията ѝ от „Средства и системи за управление на
цифрово съдържание“ на „Методи и алгоритми за контекстно-базирано използване на
ресурсите на системи за управление на цифрово културно съдържание“.
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5.4. По доклад от проф. дмн Анжела Попиванова, ръководител на секция ДУМФ относно
редовен докторант Галина Бобева с предложения за оценяване с 40 кредита на втория базов
специализиран изпит от индивидуалния план и отчисляване с право на защита, НС
РЕШИ:
- Оценява с 40 кредита на втория базов специализиран изпит от индивидуалния план
на Галина Бобева – редовен докторант в секция ДУМФ;
- отчислява я с право на защита.
5.5. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно
моделиране“ и научен ръководител на задочен докторант Катя Костова, относно
продължаване на прекъсването на докторантурата поради бременност се проведе дискусия.
След дискусията, НС
РЕШИ:
Удължава докторантурата на задочен докторант Катя Костова за срока на болничния,
през което време ВНЗ „Информационно моделиране“ да разгледа въпроса и да внесе
предложение съгласно Правилника на БАН.
5.6. По утвърждаване на конспект за специализиран докторантски изпит на Виктория
Бенчева, задочен докторант към секция АГТ, с научни ръководители проф. д-р Величка
Милушева и доц. д-р Милен Христов, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспект за специализиран докторантски изпит на Виктория Бенчева,
задочен докторант към секция АГТ.
5.7. По утвърждаване на конспекти за специализиран докторантски изпит „Технологии и
услуги в системи за управление на цифрово съдържание“ и базов докторантски изпит
„Технологии за представяне и управление на знания“ от индивидуалния план на докторант
Нектариос Мамуцис, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспектите за специализиран докторантски изпит „Технологии и услуги в
системи за управление на цифрово съдържание“ и базов докторантски изпит „Технологии за
представяне и управление на знания“ от индивидуалния план на докторант Нектариос
Мамуцис.
5.8. По доклад от проф. д-р Наталия Кольковска, научен ръководител на Веселина
Вучева редовен докторант към секция ММЧА, относно промяна на темата на дисертационния
ѝ труд от „Изследване на нелинейни вълнови процеси“ на „Теоретичен и числен анализ на
диференчни схеми за уравнения на Бусинеск“, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно промяна на темата на дисертационния труд на Веселина Вучева
редовен докторант към секция ММЧА, от „Изследване на нелинейни вълнови процеси“ на
„Теоретичен и числен анализ на диференчни схеми за уравнения на Бусинеск“.
По точка шеста от дневния ред
Няма постъпили материали.
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