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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(ПРОТОКОЛ № 2) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 15.02.2019 г. 

от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, доц. д-р Кр. Иванова, акад. В. Дренски, акад. П. 

Попиванов, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. 

Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. 

Бойваленков, 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 Д. Панева-Маринова, доц. д-р 

И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас. 

ОТСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев (чужб.), акад. Ю. Ревалски, проф. дмн К. Иванов (чужб.), 

проф. дмн Е. Колев 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. Доклади. 

4. Докторантски въпроси. 

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Акад. В. Дренски – директор на ИМИ, призова да се следи по-стриктно реда за подписване 

на документите, както и необходимостта да се правят по-реални оценки на разходите.  

Акад. В. Дренски съобщи, че има шанс целево да се продължи финансирането от МОН по 

проекта ДСД-02. 

По точка втора от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров – председател на НС на ИМИ, уведоми за резултата от проведеното 

кореспондентно гласуване относно конкурса за млади учени и постдокторанти.  

По точка трета от дневния ред 

3.1. По предложение на Комисията за определяне на критерии за оценка на годишните 

отчети на докторантите, във връзка с разпределяне на средствата за допълнителни стипендии 

на редовните докторанти на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението на Комисията за определяне на критерии за оценка на годишните 

отчети на докторантите, във връзка с разпределяне на средствата за допълнителни стипендии 

на редовните докторанти на ИМИ. 
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3.2. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и молба от доц. 

д-р Николай Китанов, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се проведе дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Николай Китанов на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

3.3. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС и заявление от 

доц. д-р Александър Димов, относно продължаване на трудовия му договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се проведе дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Александър Димов на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

3.4. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и молба от доц. д-р 

Васил Кънев, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни 

и заключителни разпоредби на Устава на БАН, се проведе дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Васил Кънев по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

3.5. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ и заявление от 

проф. дмн Виржиния Кирякова, относно продължаване на трудовия ѝ договор по реда на §4, 

ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН, се проведе дискусия. След 

дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Виржиния Кирякова по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

3.6. По протокол от заседание на секция АЛ и молба от проф. дфн Владимир Герджиков, 

относно продължаване статута му като асоцииран член на ИМИ-БАН, се проведе дискусия. 

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на проф. дфн Владимир Герджиков като асоцииран член на ИМИ-БАН 

за срок от три години. 

3.7. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител секция МОИ и протокол от заседание 

на секцията, относно състав на научно жури по процедура за придобиване на научна степен 

„доктор на науките“ от проф. д-р Светлана Топалова по област на висше образование 4. 

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

и компютърни науки се проведе дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Определя научно жури по процедурата за придобиване на научна степен „доктор на 

науките“ от проф. д-р Светлана Топалова по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки както следва: 

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

2. проф. дмн Петър Бойваленков – ИМИ-БАН – вътрешен; 

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

4. проф. дмн Стефка Буюклиева – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – външен; 
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5. проф. дмн Николай Янков – ШУ „Еп. Константин Преславски“ – външен; 

6. проф. дмн Румен Даскалов – ТУ-Габрово – външен; 

7. проф. дмн Стоян Капралов – ТУ-Габрово – външен. 

 

Резерви: 

1. проф. дмн Илия Буюклиев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. дмн Владимир Тончев – Мичигански технологичен университет – външен. 

3.8. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и протокол от 

заседание на секцията, относно състав на научно жури по конкурса за заемане на научната 

длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и 

теория на числата (структурна теория на асоциативните пръстени и унитарните модули) се 

проведе дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Определя научно жури по конкурса за заемане на научната длъжност „главен асистент“ по 

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

направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата (структурна 

теория на асоциативните пръстени и унитарните модули) както следва: 

1. акад. дмн Веселин Дренски – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. дмн Петър Бойваленков – ИМИ-БАН – вътрешен; 

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

4. проф. дмн Николай Янков – Шуменски университет – външен; 

5. проф. дмн Стефка Буюклиева – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – външен. 

 

Резерви: 

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

2. проф. дмн Недялко Ненов – ФМИ-СУ – външен. 

3.9. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и протокол от 

заседание на секцията, относно състав на научно жури по конкурса за заемане на научната 

длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 

Математически методи във физиката (алгебрични и статистически методи) се проведе 

дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Определя научно жури по конкурса за заемане на научната длъжност „главен асистент“ по 

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

направление 4.5. Математика, научна специалност Математически методи във физиката 

(алгебрични и статистически методи) както следва: 

1. акад. дмн Веселин Дренски – ИМИ-БАН – вътрешен; 

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

3. проф. д-р Величка Милушева – ИМИ-БАН – вътрешен; 

4. проф. дмн Стефка Димова – ФМИ-СУ – външен; 

5. проф. дфн Людмил Хаджииванов – ИЯИЯЕ – външен. 

 

Резерви: 

1. проф. дмн Илия Буюклиев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. доц. д-р Никола Найденов – ФМИ-СУ – външен. 
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3.10. По утвърждаване на проектни предложения по конкурс на ФНИ за двустранно 

сътрудничество, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните проектни предложения по конкурс на ФНИ за двустранно 

сътрудничество: 

 България – Русия 2018-2019 г. със заглавие „Изследване на нелинейни осцилации в 

сложни системи описващи нестандартни уравнения на математическата физика“, с 

ръководител на научния колектив проф. дмн Анжела Славова; 

 България – Русия 2018-2019 г със заглавие „Вероятностни модели в популационната 

динамика и статистически изводи“, с ръководител на научния колектив проф. дмн 

Евгения Стоименова; 

 България – Русия 2018-2019 г със заглавие „Разработване на методи и технологии за 

многослоен синтез на мрежови модели за мониторинг и защита на обектите“, с 

ръководители на научния колектив проф. д-р Радослав Йошинов и проф. д-р Радослав 

Павлов; 

 България – Русия 2018-2019 г. със заглавие „Разработване на нови методи за осигуряване 

на интегритета и шумоустойчивостта на аудиофайлове с цифрови водни знаци“, с 

ръководител на научния колектив доц. д-р Христо Костадинов; 

 България – Русия 2018-2019 г. със заглавие „Алгебрични и комбинаторно-геометрични 

задачи в теорията на кодирането“, с ръководител на научния колектив проф. дмн Петър 

Бойваленков; 

 България – Русия 2018-2019 г. със заглавие „Виртуален асистент за кариерно развитие“, 

с ръководител на научния колектив доц. д-р Красимира Иванова; 

 България – Русия 2018-2019 г. със заглавие „Изследвания върху клавишни инструменти: 

дигитална конверсия и иновативни образователни технологии (KlaDiK)“, с ръководител 

на научния колектив доц. д-р Галина Богданова; 

 България – Австрия 2018 г. със заглавие „Теория и алгоритми за апроксимиране с 

полиноми и сплайни“, с ръководител на научния колектив доц. д-р Ирина Георгиева. 

3.11. По доклад на комисията за признаване на придобита в чужбина образователна и 

научна степен „доктор“ от Тодорка Александрова, асистент в секция МОИ се проведе 

дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Признава присъдената от Университета по електрокомуникации в Токио, Япония 

образователната и научна степен „доктор“, на Тодорка Александрова, асистент в секция МОИ, 

като я приравни на образователната и научна степен „доктор“ в Република България по област 

на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5. Математика. 

3.12. По информация относно отчисленията за ИМИ-БАН по договор ДСД-01/30.03.2017 г., 

НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение отчисленията за ИМИ-БАН по договор ДСД-01/30.03.2017 г. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По утвърждаване на предложения за редовни докторантури за конкурса на БАН за 

2019/2020 г., НС 

РЕШИ: 
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Утвърждава предложения за редовни докторантури за конкурса на БАН за 2019/2020 г. 

както следва: 

 по Математическо моделиране и приложение на математиката, по тема: „Моделиране на 

уравнения на математическата физика с клетъчно невронни мрежи“, към секция ДУМФ, 

с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова; 

 по Информатика, по тема: „Среди за управление на цифрови културни авоари“, към 

секция МЛ, с научен ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова; 

 по Информатика, по тема: „Използване на системи за разпределено акумулиране на 

данни за управление на жизнения цикъл на софтуерни продукти“, към секция МОИ, с 

научен ръководител доц. д-р Христо Костадинов; 

 по Информатика, по тема: „Математически и информатични аспекти на сигурността на 

е-криптовалути“, към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р Юри Борисов. 

4.2. По утвърждаване на предложения за редовни докторантури за неусвоените бройки от 

миналия конкурс за 2018/2019 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните предложения за редовни докторантури за неусвоените бройки от 

миналия конкурс за 2018/2019 г.: 

 по Информатика, по тема: „Използване на системи за разпределено акумулиране на 

данни за управление на жизнения цикъл на софтуерни продукти“, към секция МОИ, с 

научен ръководител доц. д-р Христо Костадинов; 

 по Информатика, по тема: Математически и информатични аспекти на сигурността на 

е-криптовалути“, към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р Юри Борисов. 

4.3. По утвърждаване атестации, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава атестациите на следните докторанти: 

 Константин Делчев, редовен докторант към секция МОИ с научен ръководител проф. 

дмн Петър Бойваленков, за периода 01.01.2018 г. – 28.02.2019 г.; 

 Паскал Пиперков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн 

Илия Буюклиев, за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.  

4.4. По утвърждаване на конспекти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните конспекти: 

 за базов докторантски изпит по „Бизнес информационни системи“, от индивидуалния 

план на Йордан Стойков, редовен докторант към секция МЛ, с научен ръководител доц. 

д-р Десислава Панева-Маринова; 

 за специализиран докторантски изпит по „Методи и технологии за подобрен достъп до 

знания“ от индивидуалния план на Александра Николова, редовен докторант към секция 

МЛ, с научен ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова; 

 за специализиран докторантски изпит по „Дигитална достъпност. Стандарти, критерии и 

нива за уеб достъпност. Технологии за достъпност за хора с увреждания“ от 

индивидуалния план на Негослав Събев, редовен докторант към секция МОИ, с научен 

ръководител доц. д-р Галина Богданова; 

 за базов докторантски изпит по „Съвременни информационни и комуникационни 

технологии за достъпност“ от индивидуалния план на Негослав Събев, редовен 

докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова. 
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4.5. По утвърждаване на индивидуалния план на Олег Илиев, докторант на самостоятелна 

подготовка към секция МЛ с научен ръководител проф. д-р Радослав Йошинов, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуалния план на Олег Илиев, докторант на самостоятелна подготовка 

към секция МЛ с научен ръководител проф. д-р Радослав Йошинов. 

4.6. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно промяна в 

индивидуалния план на Негослав Събев, редовен докторант към секцията, с научен 

ръководител доц. д-р Галина Богданова, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава предложената промяна в индивидуалния план на Негослав Събев, редовен 

докторант към секцията, с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова. 

4.7. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, научен ръководител на редовен докторант 

Константин Делчев, относно промяна на индивидуалния план на докторантурата му, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава предложената промяна в индивидуалния план на редовен докторант 

Константин Делчев, като изпитите по специалността първа и втора част, проведени съответно 

на 07.06.2018 г. и на 28.06.2018 г. да се считат за два различни изпита, а изпитът по MAPLE – 

за трети изпит. 

4.8. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, научен ръководител на редовен докторант 

Константин Делчев, относно отчисляването му от докторантура с право на защита, считано от 

01.03.2019 г., НС 

РЕШИ: 

Отчислява редовен докторант Константин Делчев от докторантура с право на защита, 

считано от 01.03.2019 г.  

По точка пета от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  (п) 

 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

 

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

 

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


