
Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 10) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 28.10.2016 г. 

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

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

П. Попиванов, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, 

проф. дмн М. Кръстанов, 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, доц. д-р В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със 

съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски (чужб.), проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. 

дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн Н. Кутев, проф. д-р Р. Павлов,  доц. дмн Е. Колев, доц. 

д-р М. Савов и доц. д-р Н. Кольковска (чужб.). 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 

Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстваха 17, 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. 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 Изчислителна математика (Числен и теоретичен 

анализ на нелинейни частни диференциални уравнения). Предложение на научното 

жури: доц. д-р Наталия Тодорова Кольковска. 

4. Доклади.  

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Във връзка с решение от предишното заседаание на Научния съвет, проф. дмн 

П. Станчев – главен редактор на „Списание по информатика Сердика“ и акад. В. Дренски 

– главен редактор на „Сердика математическо списание“ информираха НС за взетите 

мерки издаваните от Института списания да бъдат наблюдавани в бъдеще от Scopus и Web 

of Science. 

След състоялата се дискусия НС 

РЕШИ: 

Приема информацията от главните редактори на списанията „Сердика 

математическо списание“ и „Списание по информатика Сердика“. 

2.2. Във връзка с предложение на проф. дмн Н. Николов да се подготви писмо до 

Министъра на МОН – г-жа Меглена Кунева относно забавени плащания по проекти с 

ФНИ, НС  

РЕШИ: 

Възлага на проф. дмн Н. Николов, проф. дмн  В. Кирякова и проф. дмн О. Кунчев 

да подготвят проект за писмо до Министъра на МОН – г-жа Меглена Кунева относно 



забавянето на плащания на проекти с ФНИ и провалянето на втори етапи на проектите по 

вина на Фонда. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на Научно жури  за 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 Изчислителна 

математика (Числен и теоретичен анализ на нелинейни частни диференциални уравнения).  

Доц. д-р Кр. Иванова, секретар на НС,  прочете доклада от заседанието по избора. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Наталия Тодорова Кольковска за „професор” за нуждите на ИМИ 

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

професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Изчислителна 

математика (Числен и теоретичен анализ на нелинейни частни диференциални уравнения).  

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По утвърждаване на конспекти за докторантски изпити, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспектите за докторантски изпити на: 

– Николай Николов – редовен докторант към секция ИОВС, на тема „Робастна 

непараметрична статистика“ по специалност Теория на вероятностите и математическа 

статистика; 

– Анани Ризов – задочен докторант към секция СофТИС на тема „Информационна 

сигурност“ по специалност Информатика; 

– Младен Георгиев – задочен докторант към секция СофТИС на тема „Съвременни 

подходи за виртуализация на компютърни ресурси“ по специалност Информатика; 

– Георги Симеонов – задочен докторант към секция СофТИС на тема „Облачни 

изчисления и технологии“ по специалност Информатика; 

– Камен Ангелов – задочен докторант към секция СофТИС на тема „Методи за 

съхраняване на информация“ по специалност Информатика; 

– Константин Делчев – редовен докторант към секция МОИ – първа част – 

„Метаевристични алгоритми“ и втора част – „Кодове и дизайни в полиномиални 

пространства“ за изпит по специалността. 

4.2. По приемане атестацията на Детелина Камбурова – редовен докторант към 

секция ИОВС, с научен ръководител акад. Ю. Ревалски, за периода 01.01.2016 – 

01.11.2016 г., НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на Детелина Камбурова – редовен докторант към секция 

ИОВС, с научен ръководител акад. Ю. Ревалски, за периода 01.01.2016 – 01.11.2016 г.  

4.3. По доклад от Детелина Камбурова – редовен докторант към секция ИОВС, с 

научен ръководител акад. Ю. Ревалски, относно прекъсване на докторантурата за 2 години 

поради излизане в отпуск по майчинство, НС 

РЕШИ: 

Прекъсва докторантурата на Детелина Камбурова – редовен докторант към секция 

ИОВС, с научен ръководител акад. Ю. Ревалски, за 2 години поради излизане в отпуск по 

майчинство. 

4.4. По доклад от проф. дмн Огнян Кунчев, научен консултант на Красимир 

Миланов – докторант на самостоятелна подготовка към секция ИОВС, относно 

отчисляване с право на защита във връзка с изтичане срока на докторантурата му, НС 



РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Красимир Миланов – докторант на самостоятелна 

подготовка към секция ИОВС, във връзка с изтичане срока на докторантурата му. 

4.5. По доклад от доц. дмн Емил Колев, р-л на секция МОИ, за избор на научно 

жури за защита на дисертационния труд на докторант на самостоятелна подготовка на 

Роберт Ценков, НС 

РЕШИ: 

Избира за научно жури за защита на дисертационния труд на докторанта на 

самостоятелна подготовка Роберт Ценков: 

1. проф. дмн Иван Ланджев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. доц. д-р Юри Борисов – ИМИ-БАН – вътрешен, научен консултант; 

3. проф. дмн Стефка Буюклиева – ВТУ – външен; 

4. доц. д-р Красимир Манев – НБУ – външен; 

5. доц. д-р Весна Димитрова – Скопие – външен. 

Резерви: 

1. проф. д-р Николай Манев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. доц. д-р Мая Стоянова – СУ – външен. 

4.6. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, р-л на секция ОМИ, за избор на научно 

жури за защита на дисертационния труд на докторант на самостоятелна подготовка 

Цветослава Зарева с научни консултанти проф. Йохан Давидов и доц. Тони Чехларова, НС 

РЕШИ: 

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

самостоятелна подготовка Цветослава Зарева: 

1. проф. д-р Кирил Банков – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. доц. д-р Тони Чехларова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. проф. д-р Галя Кожухарова – Тракийски университет – външен; 

4. доц. д-р Радостина Енчева – ШУ– външен; 

5. доц. д-р Даниела Тупарова – ЮЗУ – външен. 

Резерви: 

1. доц. д-р Величка Милушева – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. доц. д-р Наталия Христова – ШУ– външен; 

4.7. По доклад от Здравка Желева, канцелария Образователни програми, относно 

утвърждаване на учебните програми, преподавателските екипи и хонорарите за учебната 

2016 – 2017 г. в магистърските програми „Управление на проекти в ИТ“ и „Финансово-

счетоводен мениджмънт и застраховане“, съвместни с НБУ, по приложен списък, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебните програми, преподавателските екипи и хонорарите за 

учебната 2016 – 2017 г. в магистърските програми „Управление на проекти в ИТ“ и 

„Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“, съвместни с НБУ, по приложен 

списък. 

4.8. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите на проекти за: 

– съвместни научни изследвания със Сръбската академия на науките и изкуствата 

на тема “Математическо моделиране чрез интегрално-трансформационни методи, частни 

диференциални уравнения, специални и обобщени функции, и числен анализ”, с 

ръководител проф. дмн Виржиния Кирякова; 



– съвместни научни изследвания с ОИЯИ – Дубна, Русия, на тема “Математическое 

моделирование нелинейных систем и физических процессов“, с ръководител доц. д-р 

Наталия Кольковска. 

4.9. По проектно предложение „Аналитични и числени методи за диференциални и 

интегрални уравнения и математически модели от произволен (дробен или цял) ред“ по 

програма за двустранно сътрудничество със Сръбската академия на науките и 

ръководител на научния колектив проф. дмн Виржиния Кирякова, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението „Аналитични и числени методи за диференциални и 

интегрални уравнения и математически модели от произволен (дробен или цял) ред“ по 

програма за двустранно сътрудничество със Сръбската академия на науките и 

ръководител на научния колектив проф. дмн Виржиния Кирякова. 

4.10. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, р-л ВНЗ Информационно моделиране,  

относно предварително одобряване от НС на кандидатстването в конкурс на ФНИ за 

съвместни научни изследвания с Руския фонд за фундаментални изследвания (РФФИ), НС 

РЕШИ: 

Не възразява колективът да участва в конкурса на ФНИ за съвместни научни 

изследвания с Руския фонд за фундаментални изследвания (РФФИ). 

4.11. По доклад от доц. дмн Емил Колев, р-л на секция МОИ, и молба от проф. дмн 

Иван Ланджев, относно продължаване  на трудовия му договор на частично работно 

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

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Иван Ланджев, на частично работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН за срок от една година. 

По тази точка не присъства проф. дмн Иван Ланджев. 

4.12. По доклад от проф. дмн Цвятко Рангелов, и.д. ръководител секция ДУМФ, и 

молба от проф. д-р Илия Илиев, относно продължаване на трудовия му договор по реда 

на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Илия Илиев по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН за срок от една година. 

4.13. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител секция ИОВС, и молба 

от проф. дмн Любен Мутафчиев, относно продължаване на трудовия му договор по реда 

на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Любен Мутафчиев по реда на §4, ал. 2 

от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН за срок от една година. 

4.14. По предложение от Комисията по научна политика и структурни промени към 

НС относно критерии за 2016 г. за обективизиране на научно-изследователския и научно-

приложен принос на сътрудниците на ИМИ-БАН и във връзка със стимулирането на 

водещи иновативни и полезни за българското общество и държава научни изследвания и 

дейности. След проведената дискусия, в която взеха участие проф. дмн Н. Николов, проф. 

д-р А.  Ескенази, чл.-кор. О. Мушкаров, акад. В. Дренски, проф. дмн О. Кунчев, проф. д-р 

Цв. Цачев, НС 

РЕШИ: 

Приема следните актуализирани за 2016 година критерии за обективизиране на 

научно-изследователския и научно-приложен принос на сътрудниците на ИМИ-БАН и във 



връзка със стимулирането на водещи иновативни и полезни за българското общество и 

държава научни изследвания и дейности. 

1. За основа се вземат критериите на ОС на БАН за разпределение на бюджетната 

издръжка в частност на следните основни компоненти: 

– брой докторантури; 

–  проектна и патентна дейност; 

– публикационна дейност в реферирани, индексирани и/или издания с импакт 

фактор. 

2. За основа на обективизирането служи приетата през 2015 година Атестационна карта за 

учен от ИМИ. 

3. Оценката се прави на основата на научния отчет на ИМИ за 2015 година. 

4. В публикационната дейност се оценяват само публикациите от списъка с реферирани, 

индексирани и/или издания с импакт фактор (IF) или импакт ранг (SJR) от научния 

отчет на ИМИ за 2015 година. Отделните категории се стимулират по следния начин: 

монография в чужбина 90 т. 

монография или книга в България 60 т. 

глава от монография или книга в чужбина 30 т. 

глава от монография или книга в България 20 т. 

статия в списание:  

- с IF >= Median IF в съответната група списания 30 т. 

- с IF < Median IF в съответната група списания или с SJR 20 т. 

статия в издание, което няма IF или SJR, но се индексира или реферира в  

Scopus, Web of Science, ВИНИТИ, MathSciNet, Zbl, ACM или IEEE 

10 т. 

5. За публикация с двама или повече автора се приема принципът, че всеки от авторите 

получава пълния брой точки. 

6. За проекти точките се дават на проекта като цяло, като се упълномощава ръководителят 

му да направи вътрешно разпределение в колектива: 

- научен проект, финансиран от външни за България източници 80 т. 

- научен проект, финансиран от други източници извън БАН 40 т. 

- проект или договор за реализиране и комерсиализация на научни продукти 40 т. 

7. На стимулиране подлежат сътрудници на ИМИ на основен пълен трудов договор в 

ИМИ към 31.12.2016 г., които през 2015 са били на основен пълен трудов договор в 

ИМИ и не са били в дългосрочен неплатен отпуск през 2015 или 2016 година. 

4.15. По доклад от акад. Станимир Троянски и акад. Веселин Дренски, главни 

редактори на „Сердика математическо списание“ относно промени в състава на 

Редколегията на списанието, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно промени в състава на Редколегията на списанието: 

1. Освобождава проф. дмн Николай Янев по негово желание, с изказване на 

благодарност за дългогодишната му активна дейност като член на Редколегията. 



2. Включва в състава на Редколегията на проф. дмн Йохан Давидов и доц. д-р 

Младен Савов, и двамата от ИМИ. 

4.16. По доклад от проф. Светослав Марков, относно предстояща конференция по 

Математическо моделиране и научни изчисления (MMSC-2017) в периода 28 август – 1 

септември 2017 г. с предложение ИМИ да бъде съорганизатор, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор без финансови ангажименти за: 

– поставяне на линк на сайта на института към сайта на конференцията на адрес 

http://www.biomath.bg/MMSC2017 (в процес на създаване); 

– участие на колеги от ИМИ с доклади на конференцията и тяхното командироване 

(при наличие на финансова възможност); 

– счетоводно обслужване на конференцията в рамките на извършеното за 

тазгодишната конференция ММSC-2016. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Чл.-кор. О. Мушкаров, председател на КНПСП, относно решение на 

Комисията (протокол 1 от 1.06.2016 г.) и решение на НС (протокол 6 от 14.06.2016 г.) да 

се поиска от ВНЗ „Информационно моделиране“, в срок до 15.09.2016 г. да представи 

пълен отчет за дейността на звеното за последните 2 години от разглеждане на статута му. 

Отчетът на звеното е представен на 25.10.2016 г. и Комисията не е имала техническо 

време да се запознае с материалите. Според чл.-кор. О. Мушкаров отчетът отговаря на 

изискванията. Той предложи НС да обърне внимание на ръководителя на ВНЗ 

„Информационно моделиране“ за това закъснение. Помоли да се даде на Комисията 

техническо време да се запознае с представените материали и да излезе със становище. 

НС 

РЕШИ: 

Обръща сериозно внимание на ръководителя на ВНЗ „Информационно 

моделиране“ за значителното закъснение на представения отчет. Възлага на КНПСП да 

представи становище до 21.11.2016 г.   

5.2. Проф. дмн О. Кунчев запозна колегите с текущото състояние на 

организацията на честването на годишнината на проф. Тагамлицки. 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

                  (акад. В. Дренски) 

ПРОТОКОЛИРАЛ:            СЕКРЕТАР НА НС: 

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


