РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 7)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ,
проведено на 28.06.2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. Иванова, акад. В. Дренски, акад. П.
Попиванов, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К.
Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн Ц.
Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Н.
Димитрова, доц. д-р Д. Панева-Маринова и доц. д-р И. Чипчаков.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), акад. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова,
проф. дмн И. Ланджев (чужб.), проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. д-р Р. Павлов, доц.
дмн М. Савов и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас.
Проф. Цветомир Цачев откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 22 души. На заседанието присъстват 18. Има необходимия 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
1.1. По доклад от акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ, относно обявяване на
конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Информационно
моделиране) за нуждите на ВНЗ „Информационно моделиране“, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика
(Информационно моделиране) за нуждите на ИМИ със срок два месеца от обявата в
„Държавен вестник“.
1.2. По доклад от акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ, относно утвърждаване на
състава на Програмния и Организационния комитети за Математическите дни в София – 2020
година и на Комитета за наградата по математика на ИМИ, НС
РЕШИ:
Утвърждава състава на Програмния и Организационния комитети за Математическите
дни в София – 2020 година и на Комитета за наградата по математика на ИМИ както следва:
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Programme Committee:
 Blagovest Sendov (IMI BAS, Bulgaria) – Chair
 Oleg Mushkarov (IMI BAS, Bulgaria) – Vice Chair
 Velichka Milousheva (IMI BAS, Bulgaria) – Scientific Secretary
 Atanas Radenski (Chapman University, USA)
 Dimitar Grantcharov (University of Texas at Arlington, USA)
 Ivan Todorov (INRNE BAS, Bulgaria)
 Julian Revalski (IMI BAS, Bulgaria)
 Kamen Ivanov (IMI BAS, Bulgaria)
 Ludmil Katzarkov (University of Vienna, Austria; University of Miami, Florida, USA)
 Martin Kassabov (Cornell University, Ithaca, USA)
 Nedyu Popivanov (Sofia University, Bulgaria)
 Neli Maneva (IMI BAS, Bulgaria)
 Nikolai Nikolov (IMI BAS, Bulgaria)
 Nikolay Tzvetkov (Universite de Cergy-Pontoise, France)
 Parvan Parvanov (Sofia University, Bulgaria)
 Petar Kenderov (IMI BAS, Bulgaria)
 Peter Boyvalenkov (IMI BAS, Bulgaria)
 Petar Popivanov (IMI BAS, Bulgaria)
 Peter Stanchev (IMI BAS, Bulgaria; Kettering University, USA)
 Plamen Stefanov (Purdue University, USA)
 Stanimir Troyanski (IMI BAS, Bulgaria)
 Svetozar Margenov (IICT BAS, Bulgaria)
 Tony Pantev (University of Pennsylvania, USA)
 Vesselin Drensky (IMI BAS, Bulgaria)
 Vestislav Apostolov (Université du Québec à Montréal, Canada)
 Vladimir Georgiev (Università di Pisa, Italy)
Organizing Committee:
 Vesselin Drensky (IMI BAS, Bulgaria) – Chair
 Krassimira Ivanova (IMI BAS, Bulgaria) – Secretary
 Hristo Kostadinov (IMI BAS, Bulgaria)
 Neli Dimitrova (IMI BAS, Bulgaria)
 Velichka Milousheva (IMI BAS, Bulgaria)
International Committee Selecting the Winner of IMI Mathematics Award for 2020:
 Blagovest Sendov (IMI BAS, Bulgaria) – Chair
 Armen Sergeev (Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia)
 Efim Zelmanov (San Diego, USA, Fields Medalist)
 Luchezar Avramov (University of Nebraska, USA)
 Vesselin Petkov (Université Bordeaux, France)
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
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По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и заявление
от доц. д-р Милена Димова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно
време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Милена Димова на непълно работно време, по
реда на чл. 68 от Устава на БАН.
3.2. По приемане на научен отчет за първия етап на проект „Съвременни компютърни
методи за изследване на комбинаторни структури, осигуряващи цялостност и сигурност на
информацията“ (ДН 12/8 от 15.12.2017) с ръководител на научния колектив проф. дмн Цонка
Байчева, НС
РЕШИ:
Приема научния отчет за първия етап на проект „Съвременни компютърни методи за
изследване на комбинаторни структури, осигуряващи цялостност и сигурност на
информацията“ (ДН 12/8 от 15.12.2017) с ръководител на научния колектив проф. дмн Цонка
Байчева.
3.3. По приемане на научен отчет за първия етап на проект „Риманова и комплексна
геометрия“ (ДН 12/2 от 2017) с ръководител на научния колектив проф. д-р Величка
Милушева, НС
РЕШИ:
Приема научния отчет за първия етап на проект „Риманова и комплексна геометрия“ (ДН
12/2 от 2017) с ръководител на научния колектив проф. д-р Величка Милушева.
3.4. По доклад от доц. д-р Ирина Георгиева относно международен работен семинар 8th
CMAPT Workshop (Computational and Approximation Theory), който ще се проведе в периода
24-28.08.2019 г. в гр. Щробъл, Австрия, с предложение: ИМИ да бъде съорганизатор без
финансови ангажименти съвместно с „Johannes Kepler University“, Linz и с „Johann Radon
Institute for Computational and Applied Mathematics“ (RICAM), Austrian Academy of Sciences,
както и семинарът да бъде обявен на сайта на института, НС
РЕШИ:
Приема предложението относно международен работен семинар 8th CMAPT Workshop
(Computational and Approximation Theory), който ще се проведе в периода 24-28.08.2019 г. в гр.
Щробъл, Австрия, с предложение: ИМИ да бъде съорганизатор без финансови ангажименти
съвместно с „Johannes Kepler University“, Linz и с „Johann Radon Institute for Computational and
Applied Mathematics“ (RICAM), Austrian Academy of Sciences, както и семинарът да бъде
обявен на сайта на института.
3.5. По доклад от доц. д-р Иван Георгиев относно провеждане на Workshop on Numerical
and Symbolic Scientific Computing (NSSC’19), който ще се проведе в периода 8-12.09.2019 г. в
гр. Варна, с предложение: ИМИ да бъде съорганизатор, съвместно с ИИКТ-БАН и
Лаборатория по информационни технологии към ОИЯИ, Дубна, Русия без финансови
ангажименти, НС
РЕШИ:
Приема предложението относно провеждане на Workshop on Numerical and Symbolic
Scientific Computing (NSSC’19), който ще се проведе в периода 8-12.09.2019 г. в гр. Варна, с
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предложение: ИМИ да бъде съорганизатор, съвместно с ИИКТ-БАН и Лаборатория по
информационни технологии към ОИЯИ, Дубна, Русия без финансови ангажименти.
3.6. По доклад от доц. д-р Иван Георгиев относно провеждане на 4th International
Conference on Numerical Methods, Scientific Computing and Advanced Applications
(NMSCAA’20), която ще се проведе в периода 7-11.09.2020 г. в гр. Варна, с предложение:
ИМИ да бъде съорганизатор, съвместно с ИИКТ-БАН и СМБ без финансови ангажименти, НС
РЕШИ:
Приема предложението относно провеждане на 4th International Conference on Numerical
Methods, Scientific Computing and Advanced Applications (NMSCAA’20), която ще се проведе в
периода 7-11.09.2020 г. в гр. Варна, с предложение: ИМИ да бъде съорганизатор, съвместно с
ИИКТ-БАН и СМБ без финансови ангажименти.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно
зачисляване на докторанти по докторска програма „Информатика“ и заявление от Живко
Желязков да бъде зачислен като задочен докторант, считано от 1 юли 2019 г., се проведе
разискване. След разискванията, НС
РЕШИ:
Зачислява като докторанти по докторска програма „Информатика“, считано от 1 юли
2019 г.:
 Живко Стефчев Желязков като задочен докторант с тема „Платформи за
интелигентни договори“ и научен ръководител доц. д-р Христо Костадинов;
 Мирослав Цветков Марков като редовен докторант с тема „Математически и
информатични аспекти на сигурността на е-криптовалути“ и научен ръководител доц.
д-р Юри Борисов.
4.2. По доклад на комисия за признаване на придобита в чужбина образователна и
научна степен „доктор“ на Людмил Василев Кацарков, НС
РЕШИ:
Признава присъдената на Людмил Василев Кацарков в Университета на Пенсилвания,
Филаделфия, САЩ, образователна и научна степен „доктор“ на тема „Факторизационни
теореми за представянията на фундаменталните групи на квази-проективни многообразия и
приложения“, като я приравнява на образователна и научна степен „доктор“ в Република
България в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Геометрия и топология.
4.3. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, председател на Комисията, относно
проведен одит на обучаваните докторанти през периода 2014-2019 г. в ИМИ-БАН в област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по..., докторска програма Методика на обучението по математика, информатика и
информационни технологии, НС
РЕШИ:
Приема доклада на проф. д-р Нели Димитрова, председател на Комисията, относно
проведен одит на обучаваните докторанти през периода 2014-2019 г. в ИМИ-БАН в област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по..., докторска програма Методика на обучението по математика, информатика и
информационни технологии.
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4.4. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, допълнителна
информация по акредитацията на обучаваните докторанти през периода 2014-2019 г. в
ИМИ-БАН в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма Методика на обучението
по математика, информатика и информационни технологии, НС
РЕШИ:
Утвърждава допълнителната информация по акредитацията на обучаваните докторанти
през периода 2014-2019 г. в ИМИ-БАН в област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма
Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.
По точка пета от дневния ред
5.1. Акад. В. Дренски обърна внимание на чл. 4 ал. 13 от ЗРАСРБ „Рецензиите и
становищата, резюметата на рецензираните публикации и авторефератите се публикуват на
публичен достъп на интернет страницата на висшето училище или научната организация „на
български език и на един от езиците, които традиционно се ползват в съответната научна
област“.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: (п)
(проф. д-р Ц. Цачев)
ПРОТОКОЛИРАЛ: (п)

СЕКРЕТАР НА НС: (п)

(Г. Стоянова)

(доц. д-р Кр. Иванова)
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