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Р Е Ш Е Н И Я 
(Протокол № 7) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 10.07.2015 г.  
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. д-р Ц. Цачев, акад. П. Попиванов, акад. 

Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. 
дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, 
проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р И. Чипчаков, 
доц. д-р Н. Кольковска и доц. д-р С. Порязов.  

ОТСЪСТВАТ: проф. дмн Е. Стоименова (чужб.), чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), 
проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. д-р А. Ескенази, доц. дмн Е. 
Колев (чужб.), доц. д-р Е. Сендова и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен глас. 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки 
починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 21 души. На 
заседанието присъстваха 17. 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 доцент за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 
Математика, научна специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите и 
математическа статистика“. Предложение на научното жури асистент д-р Деян 
Йорданов Палежев. 

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 01.01.12 „Информатика 
(компютърни методи за изследване на комбинаторни структури)“. Предложение на 
научното жури гл. асистент д-р Стела Димитрова Железова. 

5. Доклади.  
6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 
1.1. Акад. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, информира  членовете на Научния 

съвет за писмо № 72-00-53/08.07.2015 относно заповедта на председателя на БАН за 
размера на възнагражденията за научни степени – за „доктор“ от 15 до 120 лв. и за „доктор 
на науките“ от 50 до 200 лв. Установило се е, че в други институти на БАН има хора, 
които защитават някъде другаде и после използват тази диплома. В Института всички 
защитили извън него са от престижни университети и няма да има намаление на парите. 
Предложи и през 2015 година да се запази сегашният размер на възнагражденията за 
научни степени. 

След разискванията, НС 
РЕШИ: 

През 2015 година да се запази сегашният размер на възнагражденията за научни 
степени. 

1.2. Акад. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи, че във връзка с увеличението 
на минималната работна заплата от м. юли и препоръките на одита на 19 юни 2015 г. е 
сключеното ново Споразумение със САС (единствен синдикат) за нови начални работни 
заплати до ниво „главен асистент“ в ИМИ. Направено е преразглеждане на бюджета и е 
възможно да се увеличи с 10% през втората половина от годината основната месечна 
заплата на хабилитирания състав на ИМИ с оценка А и В от атестирането. Ще бъде 
запазена и сума за допълнително стимулиране към края на годината. 
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По точка втора от дневния ред 
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, каза, че Комисията по акредитация е 

дала права на САЧК да дава научната степен „доктор на науките“. 

2.2. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за предстоящия Международен 
уъркшоп „Групи и пръстени – теория и приложения“, 15-22 юли 2015 г. Веднага след 
откриването на 16 юли следва докладът на Филдсовия медалист Ефим Зелманов. Покани 
всички колеги да участват в научната програма на уъркшопа.  

По точка трета от дневния ред 
3.1. Проф. д-р Цветомир Цачев, секретар на НС, прочете доклада на научното 

жури по избора на доцент за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 
Математика, научна специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите и математическа 
статистика“. Предложението на научното жури – асистент д-р Деян Йорданов Палежев. 
Състояха се разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Избира асистент д-р Деян Йорданов Палежев за „доцент“ за нуждите на ИМИ по 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.10 „Теория на 
вероятностите и математическа статистика“. 

По точка четвърта от дневния ред 
4.1. Проф. д-р Николай Манев прочете доклада на научното жури по избора 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 01.01.12 „Информатика (компютърни методи за изследване на 
комбинаторни структури)“. Предложението на научното жури – гл. асистент д-р Стела 
Димитрова Железова. Състояха се разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира гл. асистент д-р Стела Димитрова Железова 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 
01.01.12 „Информатика (компютърни методи за изследване на комбинаторни структури)“. 

По точка пета от дневния ред 
5.1. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, за 

зачисляване на докторанти, НС 
РЕШИ: 

Зачислява за докторанти както следва: 
 - Георги Симеонов Симеонов в задочна докторантура по Информатика с обучаваща 

секция СОФТИС и научен ръководител проф. дмн Петър Станчев, считано от 1 октомври 
2015 година. 

 - Галина Живкова Бобева в редовна докторантура по Математическо моделиране и 
приложение на математиката с обучаваща секция ДУМФ и научен ръководител проф. дмн 
Анжела Славова, считано от 1 октомври 2015 година. 

5.2. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция 
„Математическа лингвистика“, относно избор на научно жури за защита на дисертация за 
ОНС „доктор“ на Николай Генчев Ноев, НС 

РЕШИ: 
Избира за жури: 
- проф. дмн Петър Станчев, ИМИ-БАН; 
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- доц. д-р Галина Богданова, ИМИ-БАН; 
- доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ИМИ-БАН; 
- проф. д-р Красен Стефанов, ФМИ-СУ; 
- доц. д-р Евгения Ковачева, УНИБИТ. 

Резерви: 
- проф. д-р Радослав Павлов, ИМИ-БАН (вътрешен) 
- проф. дмн Галя Ангелова, ИИКТ-БАН (външен). 
5.3. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция 

„Математическа лингвистика“, относно избор на научно жури за защита на дисертация за 
ОНС „доктор“ на Владимир Димитров Георгиев, НС 

РЕШИ: 
Избира за жури: 
- проф. дмн Петър Станчев, ИМИ-БАН; 
- проф. д-р Радослав Павлов, ИМИ-БАН; 
- доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ИМИ-БАН; 
- проф. д-р Красен Стефанов, ФМИ-СУ; 
- доц. д-р Евгения Ковачева, УНИБИТ. 

Резерви: 
- доц. д-р Галина Богданова, ИМИ-БАН (вътрешен) 
- проф. дмн Румен Николов, УНИБИТ (външен). 
5.4. По доклад на доц. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно 

приемане атестацията на Борислава Кирилова Виденова, задочен докторант към секция 
ОМИ с научни ръководители проф. дпн Сава Гроздев и проф. дмн Николай Николов и 
отчисляване с право на защита, НС 

РЕШИ: 
Приема атестацията и отчисляване с право на защита на Борислава Кирилова 

Виденова, задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители проф. дпн Сава 
Гроздев и проф. дмн Николай Николов. 

5.5 По доклад на доц. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно 
избор на научно жури за защита на дисертация за ОНС „доктор“ на Борислава Кирилова 
Виденова, задочен докторант към секция ОМИ, НС 

РЕШИ: 
Избира за жури: 
- проф. дпн Сава Гроздев, ИМИ-БАН; 
- доц. д-р Борислав Лазаров, ИМИ-БАН; 
- проф. д-р Марга Георгиева, ВТУ; 
- проф. д-р Здравко Лалчев, СУ; 
- доц. д-р Таня Тонова, СУ; 

Резерви: 
- проф. дпн Йордан Табов, ИМИ-БАН (вътрешен) 
- проф. д-р Иван Тонов, СУ (външен). 
5.6. По доклад на проф. дмн Виржиния Кирякова, ВИД ръководител на секция 

АГТ, относно приемане атестацията на Николай Руменов Икономов, редовен докторант 
към секция АГТ с научен ръководител проф. дмн Ралица Ковачева и отчисляване с право 
на защита, НС 

РЕШИ: 
Приема атестацията и отчисляване с право на защита на Николай Руменов 

Икономов, редовен докторант към секция АГТ с научен ръководител проф. дмн Ралица 
Ковачева. 

5.7. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция СОФТИС, 
относно приемане атестацията и индивидуалния план за втората и третата година на 
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Бонимир Пенчев Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка към секция СОФТИС, с 
научен ръководител доц. д-р Димитрина Полимирова, НС 

РЕШИ: 
Приема атестацията и индивидуалния план за втората и третата година на Бонимир 

Пенчев Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка към секция СОФТИС, с научен 
ръководител доц. д-р Димитрина Полимирова. 

5.8. По доклад на доц. д-р Наталия Кольковска, научен ръководител на Красимир 
Ангелов, задочен докторант към секция ММЧА, за промени в учебния план на докторанта 
и приемане на конспект за изпит по „Линейни и нелинейни математически модели“ , НС 

РЕШИ: 
Приема промените в учебния план на докторанта и конспект за изпит по „Линейни 

и нелинейни математически модели“ на Красимир Ангелов, задочен докторант към секция 
ММЧА. 

5.9. По утвърждаване на конспекти от индивидуални планове на докторанти с 
обучаваща организация ИМИ, НС 

РЕШИ: 
Утвърждава конспекти от индивидуални планове на докторанти с обучаваща 

организация ИМИ по: 
- „Виртуални общности и среди за работа“ на Тодор Брънзов, редовен докторант 

към секция СОФТИС; 
- „Софтуерни информационни системи и бизнес организации“ на Тодор Брънзов, 

редовен докторант към секция СОФТИС и Анани Ризов, задочен докторант към секция 
СОФТИС; 

- „Методи за съхраняване на информация“ на Анани Ризов, задочен докторант към 
секция СОФТИС. 

5.10. По предложение за избор на комисия по признаване на придобитата в 
чужбина ОНС „доктор“ на ас. Борис Шишков. Предложение: проф. дмн Петър Станчев, 
проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Красимира Иванова, НС 

РЕШИ: 
Избира комисия по признаване на придобитата в чужбина ОНС „доктор“ на ас. 

Борис Шишков в състав: проф. дмн Петър Станчев, проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р 
Красимира Иванова. 

5.11. По доклад на проф. дмн Йохан Давидов, ИД ръководител на секция АГТ, 
относно продължаване договора по реда на чл. 68 от Устава на БАН на чл.-кор. Стефан 
Иванов за срок от 1 година. Състояха се разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава договора по реда на чл. 68 от Устава на БАН на чл.-кор. Стефан 

Иванов за срок от 1 година. 

5.12. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно 
моделиране“, относно продължаване договора по реда на чл. 68 от Устава на БАН на   доц. 
д-р Александър Григоров за срок от 1 година. Състояха се разисквания. След 
разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава договора на доц. д-р Александър Григоров по реда на чл. 68 от Устава 

на БАН за срок от 1 година. 

5.13. По доклад на доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция „Алгебра и 
логика“, относно продължаване договора по §4, ал. 3 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Устава на БАН с една година след навършване на 65 годишна възраст на 
проф. дмн Валентин Илиев. Състояха се разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
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РЕШИ: 
Продължава договора по §4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Устава на БАН с една година след навършване на 65 годишна възраст на проф. дмн 
Валентин Илиев. 

5.14. По доклад на доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция „Алгебра и 
логика“, относно продължаване договора по §4, ал. 3 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Устава на БАН с една година след навършване на 65 годишна възраст на 
доц. д-р Татяна Иванова. Състояха се разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава договора по §4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Устава на БАН с една година след навършване на 65 годишна възраст на доц. д-р Татяна 
Иванова. 

5.15. По доклад на проф. д-р Евгения Попова относно предложение за 
утвърждаване на споразумение за двустранно научно сътрудничество между ИМИ-БАН и 
Факултета по математика и физика на Карловия университет в Прага, Чехия, НС 

РЕШИ: 
Утвърждава споразумение за двустранно научно сътрудничество между ИМИ-БАН 

и Факултета по математика и физика на Карловия университет в Прага, Чехия. 
5.16. По доклад на проф. дмн Камен Иванов относно участие на ИМИ като 

организатор на 12-тата международна конференция „Constructive Theory of Functions” 
Созопол, 9-15 юни 2016 г. съвместно с ФМИ без финансови ангажименти от ИМИ, НС 

РЕШИ: 
Дава съгласие относно участие на ИМИ като организатор на 12-тата международна 

конференция „Constructive Theory of Functions” Созопол, 9-15 юни 2016 г. съвместно с 
ФМИ без финансови ангажименти от ИМИ. 

5.17. По доклад на проф. дмн Йохан Давидов, ръководител на проект ДФНИ 
И02/14, относно организиране на работен семинар на тема „Геометрия върху Риманови и 
Ермитови многообразия“ в периода 7-11 декември 2015 г. посветен на 70-годишнината на 
доц. Георги Ганчев за ползване на семинарни зали и откриване на партида за семинара, 
НС 

РЕШИ: 
Дава съгласие относно организиране на работен семинар на тема „Геометрия върху 

Риманови и Ермитови многообразия“ в периода 7-11 декември 2015 г. посветен на 70-
годишнината на доц. Георги Ганчев и за ползване на семинарни зали и откриване на 
партида за семинара. 

5.18. По писмо от доц. д-р Деко Деков, редактор на научното списание 
IJCDM/International Journal of Computer Discovered Mathematics/, относно покана ИМИ да 
бъде поддържаща институция на списанието. Състоя се дискусия в която взеха участие 
проф. д-р Р. Павлов, проф. дмн В. Кирякова, акад. В. Дренски и акад. Ю. Ревалски. След 
дискусията, НС  

РЕШИ: 

Въздържа се от участие поради значителните финансови ангажименти и неясния 
характер на съдържанието на списанието. 

5.19. По приемане на проект за съвместни научни изследвания с Китай на тема 
„Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на хибридни системи 
ІІ: Влагане на логическия извод за ключовите количествени аспекти в композиционалната 
рамка“ с ръководител доц. д-р Димитър Гелев с начало 01.09.2015 г. и срок 3 години, НС 

РЕШИ: 
Приема проект за съвместни научни изследвания с Китай на тема „Спецификация 

в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на хибридни системи ІІ: Влагане на 
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логическия извод за ключовите количествени аспекти в композиционалната рамка“ с 
ръководител доц. д-р Димитър Гелев с начало 01.09.2015 г. и срок 3 години. 

5.20. По предложение от секция АГТ за покана за едномесечен престой като гост-
професор на ИМИ-БАН в периода 20.11.2015-20.12.2015 г. на Betul Bulca, Uludag 
University, Bursa, Turkey, НС 

РЕШИ: 
Дава съгласие за едномесечен престой като гост-професор на ИМИ-БАН в периода 

20.11.2015-20.12.2015 г. на Betul Bulca, Uludag University, Bursa, Turkey. 
5.21. По доклад на проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС, 

относно зачисляване на Янко Тошков Пунчев за докторант на самостоятелна подготовка 
на тема „Оптимизация на портфолиа с конвертируеми облигации“ с научен консултант 
проф. дмн Огнян Кунчев. Състояха се разисквания, в които се изказа мнение да бъдат 
определени критерии, на които да отговарят предложенията за зачисляване на докторанти 
на самостоятелна подготовка. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Зачислява Янко Тошков Пунчев за докторант на самостоятелна подготовка към 

секция ИОВС на тема „Оптимизация на портфолиа с конвертируеми облигации“ с научен 
консултант проф. дмн Огнян Кунчев. 

По точка шеста от дневния ред 
6.1 Доклад от проф. д-р Румен Ангелов и проф. дмн Светослав Марков за изказване 

благодарност на ИМИ на БАН за оказаното съдействие при организацията и провеждането 
на тазгодишната конференция „БИОМАТ 2015“. 

6.3. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов, председател на Апелативната 
комисия към НС на ИМИ, се проведоха обширни разисквания по подадените възражения 
във връзка с приключилата през м. юни 2015 г. атестация на учените в ИМИ.  

След разискванията НС 
РЕШИ: 

1. Приема предложенията на Апелативната комисия както следва: 
- определя за гл. ас. д-р Елза Фархи положителна атестация с оценка А, 668 точки, 

и с препоръка: „Задължително да отразява в публикациите си афилиацията си към ИМИ-
БАН“; 

- определя за проф. д-р Николай Живков положителна атестация с оценка В, 397 
точки, и с препоръка: „Да активизира дейността си по другите направления от работата в 
ИМИ (Критерии ІІ, ІІІ, ІV, V)“; 

- оставя без последствие възражението на доц. д-р Красимир Марков и запазва 
приетата от НС оценка по атестацията му, с препоръка: „Да избягва дублирано отчитане 
на дейности, като прецизира отчитането на публикувани глави от книги и участия в 
организация на мероприятия“; 

- настоящето решение на Научния съвет по подадените възражения да бъде 
оповестено на уеб-страницата на ИМИ, в менюто „Атестиране на служителите в ИМИ-
БАН, 2015 г.“ 

2. Препоръчва на Директора получилите първа отрицателна атестация да бъдат 
поименно дисциплинарно наказани със „забележка“, както и в срок до м. октомври да се 
приложат изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 
България, като това да се взема предвид при разрешаване на следващ неплатен отпуск. 

6.4. Акад. Ю. Ревалски информира членовете на Научния съвет за резултатите от 
атестацията на научно-помощния и административен персонал. Сподели, че атестацията в 
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администрацията не се е провела както трябва, защото на места има абсолютна 
уравновиловка, а разликата в работата е очебийна. Обърнато е внимание на 
ръководителите на отдели за това. 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

                              (акад. В. Дренски) 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 
 

  (Г. Генчев)                           (проф. д-р Ц. Цачев) 


