
Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 5) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 24.03.2017 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 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. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. 

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

съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: доц. д-р К. Иванова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, 

проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. д-р Н. Кольковска (чужб.) 

и доц. д-р М. Савов (чужб.).  

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

Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстваха 18, както и 1 със съвещателен 

глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Доклад на Директора на ИМИ.  

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.  

3. Доклади.  

4. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, каза, че вече са изминали четири седмици 

откакто е директор. Занимава се със стандартни административни процедури. Много време е 

отделил на постановлението на МС за работа с млади таланти. Опитва се да подобри 

представянето на ИМИ пред обществото, страниците на семинарите, да въведе ред в 

ежедневната документация – заявления за отпуски, командировки и т.н. Сподели за 

съдебната процедура във връзка с конкурс за доцент, на който беше избран Петър Рашков. 

Заведеното дело от изгубилия кандидат е срещу НС, но претенциите му са неоснователни.   

По точка втора от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров, председател на НС, съобщи за намерението му да се 

проведе среща между Научния съвет и Директорския съвет, на която да се обсъди как да се 

подобри координацията в работата на двата съвета. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По приемане атестацията на Тихомир Иванов – задочен докторант към 

секция ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Нели Димитрова, за периода февруари 2016 

г. – март 2017 г., НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на Тихомир Иванов – задочен докторант към секция ММЧА, 

с научен ръководител проф. д-р Нели Димитрова, за периода февруари 2016 г. – март 2017 г. 

3.2. По утвърждаване на индивидуален план за работа – общ работен план и работен 

план за първата година на Микела Трамонти – докторант на самостоятелна подготовка, с 

научни консултанти доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова, НС 

РЕШИ: 



Утвърждава индивидуалния план за работа – общ работен план,  който да се допълни 

с още един изпит и работен план за първата година на Микела Трамонти – докторант на 

самостоятелна подготовка, с научни консултанти доц. д-р Десислава Панева-Маринова и 

доц. д-р Евгения Сендова.  

3.3. По утвърждаване на кандидат-докторантски конспекти за редовни и задочни 

докторантури за учебната 2016 – 2017 г.  

Чл.-кор. О. Мушкаров препоръча кандидат-докторантските конспекти да 

съответстват точно на докторантската програма по съответната акредитация от НАОА. Всеки 

конспект да съдържа ясно написани съставители и препис-извлечение от протокол от 

заседание на секцията, на което е приет конспекта. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава кандидат-докторантски конспекти за редовни и задочни докторантури 

за учебната 2016 – 2017 г. за: 

 редовна докторантура по Информатика (криптография) към секция МОИ; 

 редовна докторантура по Информатика към секция МЛ; 

 редовна докторантура по „Математическо моделиране и приложение на 

математиката в информатиката“ към секция ДУМФ; 

 редовна докторантура по „Математическо моделиране и приложение на 

математиката“ към секция ММЧА; 

 задочна докторантура по „Геометрия“ към секция АГТ. 

3.4. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, р-л на секция АГТ, относно избор на 

научно жури за защита на дисертационния труд на редовен докторант Любомир Андреев, НС 

РЕШИ: 

Избира за научно жури за защита на дисертационния труд на редовен докторант 

Любомир Андреев: 

1. чл.-кор. Олег Мушкаров – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. дмн Николай Николов – ИМИ-БАН – вътрешен, научен ръководител; 

3. проф. дмн Петър Русев – пенсионер – външен; 

4. проф. д-р Димчо Станков – ФМИ-ШУ – външен; 

5. доц. д-р Ваня Хаджийски – ФМИ-СУ – външен. 

Резерви: 

1. проф. дмн Йохан Давидов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. доц. д-р Марин Маринов – ТУ-София – външен. 

3.5. По доклад от проф. д-р Нели Манева – и.д. ръководител на секция СОФТИС, 

относно промяна на темата на дисертацията на редовен докторант Тодор Брънзов от обща 

тема при зачисляването: „Подходи и модели на софтуерни системи за управление на бизнес 

организации“ в тема на окончателния вариант на дисертацията: „Управление на 

производството на блага във виртуална общност“, НС 

РЕШИ: 

Променя темата на дисертацията на редовен докторант Тодор Брънзов от обща тема 

при зачисляването: „Подходи и модели на софтуерни системи за управление на бизнес 

организации“ в тема на окончателния вариант на дисертацията: „Управление на 

производството на блага във виртуална общност“. 

3.6. По утвърждаване на проектни предложения за участие в конкурса на ФНИ за 

двустранно сътрудничество България – Австрия, НС 

РЕШИ: 



Утвърждава следните проектни предложения за участие в конкурса на ФНИ за 

двустранно сътрудничество България – Австрия: 

 Проект на тема „Апроксимации с нисък ранг, полиноми, сплайни и техните 

приложения“ с ръководител гл. ас. д-р Станислав Харизанов; 

 Проект на тема „Обратна връзка от почувстваното качество и влияние на 

контекста в телекомуникационните системи с гарантирано качество на обслужване (F-

FACTS)“ с ръководител доц. д-р Стоян Порязов. 

3.7. По приемане на отчетите и утвърждаване на проектни предложения за участие в 

конкурса за двустранно сътрудничество между БАН и МАНИ, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите и утвърждава следните проектни предложения за участие в 

конкурса за двустранно сътрудничество между БАН и МАНИ: 

 Проект на тема „Анализ, геометрия и топология“ с ръководител чл.-кор. Олег 

Мушкаров за срок от 3 години; 

 Проект на тема „Ученически институт по математика и информатика“ с 

ръководител чл.-кор. Олег Мушкаров за срок от 3 години. 

3.8. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител секция МОИ, заявление от гл. 

асистент д-р Силвия Бумова и представено удостоверение от Факултетния съвет на ВСУ 

„Любен Каравелов“ за избора ѝ за „доцент“ по научна специалност „Алгебра и теория на 

числата“, професионално направление Математика, относно преназначаване като „доцент“ в 

ИМИ на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Преназначава гл. асистент д-р Силвия Бумова като „доцент“ в ИМИ на непълно 

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

3.9. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, р-л секция ММЧА, и молба от доц. д-р 

Иван Георгиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Иван Георгиев на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

3.10. 1. По доклад от проф. дмн Николай Николов, председател на КНПСП, относно 

предложение за минимални изисквания по професионално направление 4.5. Математика и 

становище на проф. д-р Аврам Ескенази и проф. д-р Нели Манева относно минималните 

изисквания по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. 

След проведените разисквания, НС 

РЕШИ: 

КНПСП да продължи да работи по този въпрос и да изготви становище до 15.05.2017 

г., съгласувано с колегията. 

2. Проф. д-р А. Ескенази направи предложение към КНПСП да се добави още един 

член, като предложи проф. д-р Нели Манева. 

След проведените разисквания, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Нели Манева за член на КНПСП. 



3.11. По предложение за споразумение за сътрудничество между ИМИ-БАН и 

Институт по роботика-БАН, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за споразумение за сътрудничество между ИМИ-БАН и 

Институт по роботика-БАН. 

3.12. По доклад от доц. д-р Красимир Марков, относно предстояща Юбилейна 

двадесета международна мулти-конференция “ITA 2017 г.”, която ще се проведе в к.к. „Св. 

Св. Константин и Елена“, с предложение ИМИ да е съорганизатор без никакви финансови и 

административни ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението предстоящата Юбилейна двадесета международна мулти-

конференция “ITA 2017 г.” да ще се проведе в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ ИМИ да е 

съорганизатор без никакви финансови и административни ангажименти. 

3.13. По доклад от проф. дмн Огнян Кунчев, зам.-председател на Организационния 

комитет на предстояща “Юбилейна Научна конференция посветена на 100 г. от рождението 

на Ярослав Тагамлицки”, относно организиране и откриване на партида към сметката на 

ИМИ в евро, за целите на конференцията, с абревиатура ЮНКТ (на английски JSCT), НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за предстоящата “Юбилейна Научна конференция посветена 

на 100 г. от рождението на Ярослав Тагамлицки” ИМИ да е съорганизатор без финансови 

ангажименти и откриване на партида към сметката на ИМИ в евро, за целите на 

конференцията, с абревиатура ЮНКТ. 

3.14. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, секция ИОВС, съпредседател на 

Организационния комитет, относно публикуване на избрани рецензирани доклади от XVII 

Международна конференция по вероятности и статистика, в специален брой на списание 

Pliska Studia Mathematica, като разходите по отпечатването ще се поемат от 

Организационния комитет, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за публикуването на избрани рецензирани доклади от XVII 

Международна конференция по вероятности и статистика, в специален брой на списание 

Pliska Studia Mathematica, като разходите по отпечатването ще се поемат от 

Организационния комитет. 

3.15. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, р-л на секция АГТ, относно 

организиране на международна конференция “Transform Methods and Special Functions 2017”, 

27 – 31 август 2017 г., НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за организиране на международна конференция “Transform 

Methods and Special Functions 2017”, 27 – 31 август 2017 г. и ИМИ да бъде основен 

организатор и домакин на конференцията, без финансови ангажименти, като:   

  ИМИ предостави 2 зали с техническо оборудване, интернет и др. 

инфраструктура; 

 ФСО на ИМИ поеме финансово-счетоводното обслужване на конференцията(по 

съществуващата партида МК „ТМСФ“, обединена с МК „САА 13“). 

На сайта на института да се постави линк към сайта на конференцията на адрес 

http://www.math.bas.bg/~tmsf/2017 (в процес на създаване). 

3.16. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, относно предстоящо представяне на 

Юбилейното преиздаване на сборника „Сказки по логика“, изнесени през пролетта на 1987 г. 

в СУ, с официално название на проявата „Логически мускетари – 30 години по-късно“ с 

предложение ИМИ-БАН да е съорганизатор без никакви финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 

http://www.math.bas.bg/~tmsf/2017


Приема предложението за представяне на Юбилейното преиздаване на сборника 

„Сказки по логика“, изнесени през пролетта на 1987 г. в СУ, с официално название на 

проявата „Логически мускетари – 30 години по-късно“ с предложение ИМИ да е 

съорганизатор без никакви финансови ангажименти. 

По точка четвърта от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

        (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

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


