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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(ПРОТОКОЛ № 8) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 19.07.2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев, акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. Н. 

Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. 

Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн О. Кунчев, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Н. 

Кольковска, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р Д. 

Панева-Маринова и доц. д-р И. Чипчаков. 

ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), доц. д-р Кр. Иванова, акад. В. Дренски, 

проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. 

Байчева, проф. д-р Н. Манева 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 24 души. На заседанието присъстват 17. 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. 

Откривайки заседанието на НС, проф. Цветомир Цачев тържествено връчи на проф. 

Петър Станчев отличието на Института по математика и информатика – Медал с лента, по 

повод на неговата 70-годишнина. Отбеляза, че с цялостната си дейност проф. Станчев е 

допринесъл съществено за утвърждаването на ИМИ като водещ център за развитие на 

информатиката в национален и международен мащаб. Той е и главен редактор на Serdica 

Journal of Computing, което е ценен научен форум, особено за младите учени и докторантите в 

областта на информатиката, информационните и комуникационни технологии и технологиите 

за обработка на знания и иновационни приложения на науката. 

По точка първа от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По предложение от акад. Благовест Сендов, акад. Юлиан Ревалски и акад. Веселин 

Дренски на проект за създаване на „Международен център по математически науки към 

ИМИ-БАН“ се проведоха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
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Подкрепя предложението на акад. Благовест Сендов, акад. Юлиан Ревалски и акад. 

Веселин Дренски на проект за създаване на „Международен център по математически науки 

към ИМИ-БАН“. 

3.2. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ и молба от проф. 

д-р Людмил Кацарков, относно назначаването му на длъжност „професор“ на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се проведоха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Назначава проф. д-р Людмил Кацарков на длъжност „професор“ на непълно работно 

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

3.3. По предложения от чл.-кор. Николай Николов, председател на КНПСП към НС на 

ИМИ относно: 

3.3.1. Изменения в Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН се проведоха разисквания. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема така оформените списъци с документи, като към всеки списък с документи да се 

добави декларация от кандидата относно съхраняването и обработването на личните му 

данни. Възлага на Научния секретар на ИМИ да координира подготовката на текста на 

декларацията. 

 

3.3.2. Изменения в Стратегията за развитие на ИМИ-БАН се проведоха 

разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема предложенията за изменения в Стратегията за развитие на ИМИ-БАН. 

3.4. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно избор на 

научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на висше 

образование 4.  Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Взаимодействие 

човек – компютър), за нуждите на секция МОИ, НС 

РЕШИ: 

Избира за научно жури: 

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. д-р Боян Бончев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

5. проф. д-р Владимир Димитров – ФМИ-СУ – външен; 

6. проф. д-р Красен Стефанов – ФМИ-СУ – външен; 

7. доц. д-р Мая Стоянова – ФМИ-СУ – външен; 

Резерви: 

проф. д-р Калинка Калоянова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

доц. д-р Елиза Стефанова – ФМИ-СУ – външен. 

3.5. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно избор на 

научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ по област на 

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

направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ (Специални 

функции), за нуждите на секция АГТ, НС 

РЕШИ: 
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Избира за научно жури: 

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

2. проф. дмн Виржиния Кирякова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. проф. дмн Степан Терзиян – ИМИ-БАН – вътрешен; 

4. проф. дмн Цвятко Рангелов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

5. проф. дмн Гено Николов – ФМИ-СУ – външен; 

6. проф. дмн Снежана Христева-Краева – ПУ „Паисий Хилендарски“ – външен; 

7. проф. д-р Георги Венков – ТУ-София – външен. 

Резерви: 

1. проф. д-р Евгения Попова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. д-р Красимира Проданова – ТУ-София – външен. 

3.6. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ “Информационно 

моделиране”, относно избор на научно жури по конкурса за заемане на академична 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” се проведоха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира за научно жури: 

1. проф. д-р Иван Ганчев – ПУ „Паисий Хилендарски“, ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. д-р Нели Димитрова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН – външен; 

4. проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ-БАН – външен; 

5. проф. дн Любка Дуковска – ИИКТ-БАН – външен. 

Резерви: 

1. проф. д-р Радослав Павлов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ-БАН – външен. 

3.7. По доклад от ас. Емил Келеведжиев, зам.-ръководител на Ученическия институт по 

математика и информатика, относно утвърждаване на учебна програма за квалификационен 

курс за учители на тема „Увод в състезателната информатика за учители, преподаващи на 

ученици в 7 клас“ с издаване на удостоверения за 1 кредит, който да бъде добавен към списъка 

с програми, предлагани от ИМИ-БАН като обучаваща организация, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебната програма за квалификационен курс за учители на тема „Увод в 

състезателната информатика за учители, преподаващи на ученици в 7 клас“ с издаване на 

удостоверения за 1 кредит, който да бъде добавен към списъка с програми, предлагани от 

ИМИ-БАН като обучаваща организация. 

3.8. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова относно организиране на XIX 

Международна конференция по вероятности и статистика, 25-30 юни 2020 г. в гр. Поморие, с 

предложение ИМИ да е съорганизатор на конференцията съвместно с ФМИ-СУ и Българско 

статистическо дружество, като извършва административното обслужване без финансови 

ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението относно организиране на XIX Международна конференция по 

вероятности и статистика, 25-30 юни 2020 г. в гр. Поморие, с предложение ИМИ да е 

съорганизатор на конференцията съвместно с ФМИ-СУ и Българско статистическо 

дружество, като извършва административното обслужване без финансови ангажименти от 

страна на ИМИ.   

3.9. По доклад от доц. д-р Галина Богданова относно участие на ИМИ като 

съорганизатор на международна конференция Living Cultural Heritage – Safeguarding, 
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Practices, Information Technologies LCH-2019, 26-29.08.2019 г. в гр. Несебър се проведоха 

разисквания. След разискванията, НС   

РЕШИ: 

Приема предложението относно участие на ИМИ като съорганизатор на международна 

конференция Living Cultural Heritage – Safeguarding, Practices, Information Technologies 

LCH-2019, 26-29.08.2019 г. в гр. Несебър без финансови ангажименти от страна на ИМИ. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По утвърждаване на Учебен план и квалификационна характеристика на докторска 

програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии“ по област на висше образование 1.  Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по..., за 3-те форми на обучение: редовна, задочна 

и самостоятелна подготовка, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава Учебен план и квалификационна характеристика на докторска програма 

„Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ по 

област на висше образование 1.  Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по..., за 3-те форми на обучение: редовна, задочна и самостоятелна 

подготовка. 

4.2. По Утвърждаване на учебни програми по „Методология и методи на 

педагогическите изследвания“ и „Компетентностен подход в математическото образование“ 

във връзка с изпълнение на индивидуалния план на Младен Вълков, редовен докторант към 

секция ОМИ, с научен ръководител проф. д-р Т. Чехларова и на конспекти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава  следните учебни програми: 

–  по учебна дисциплина „Методология и методи на педагогическите изследвания”; 

–  по учебна дисциплина „Компетентностен подход в математическото образование“.  

Утвърждава следните конспекти: 

  за базов докторантски изпит от индивидуалния план за работа на Младен Вълков, 

редовен докторант към секция ОМИ, със заглавие „Методология и методи на педагогическите 

изследвания”; 

  за специализиран докторантски изпит от индивидуалния план за работа на Младен 

Вълков, редовен докторант към секция ОМИ, със заглавие „Компетентностен подход в 

математическото образование“.  

4.3. По приемане на тримесечни отчети на редовните докторанти се проведоха 

разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечни отчети на: 

 Младен Вълков, редовен докторант към секция ОМИ, за първото и второто тримесечие 

на 2019 г.; 

 Детелина Камбурова, редовен докторант към секция ИОВС, за първото и второто 

тримесечие на 2019 г.; 

 Йордан Стойков, редовен докторант към секция МЛ, за първото и второто тримесечие 

на 2019 г.; 

 Александра Николова, докторант към секция МЛ, за първото и второто тримесечие на 

2019 г. 
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 Галина Люцканова-Жекова, редовен докторант към секция ММЧА за периода 

01.11.2018 г. – 31.01.2019 г. и за периода 01.02.2019 г. – 30.04.2019 г. 

4.4. По молба от Йордан Стойков, редовен докторант към секция МЛ, относно 

трансформиране на докторантурата му в задочна, считано от 01.07.2019 г., НС 

РЕШИ: 

Трансформира докторантурата на редовен докторант Йордан Стойков, към секция МЛ, 

от редовна в задочна, считано от 01.07.2019 г. 

4.5. По приемане атестации на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приемане атестациите на: 

 Бисер Цветков, задочен докторант към секция МОИ, за периода 05.07.2018 г. – 

04.07.2019 г.; 

 Виктория Бенчева, задочен докторант към секция АГТ, за периода септември 2018 г. – 

юли 2019 г. 

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

отчисляване с право на защита и допускане до предварително обсъждане на дисертационния 

труд на Негослав Събев, редовен докторант към секцията, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Негослав Събев, редовен докторант към секция МОИ, 

считано от 01.08.2019 г. и допуска до предварително обсъждане. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Проф. В. Кирякова информира за допълнителните средства отпуснати от МОН към 

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) за проекти с фундаментални научни изследвания (със 

срок евентуално до 16 септември  2019) и национална програма за млади учени и 

постдокторанти (със срок евентуално до 20 септември 2019). Тези срокове е възможно да 

бъдат удължени и до след 22 септември, да се следят обявите на сайта на ФНИ. Тя сподели 

тревогата, че няма достатъчно предложения за членове на Временните комисии и оценители 

към Фонда, особено от колегията на ИМИ, с апел за кандидатстване – срокът е удължен до 20 

август 2019. 

5.2. Акад. Ю. Ревалски информира за Националната научна програма „Петър Берон. 

Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) и Националната научна програма „Върхови 

изследвания и хора за развитието на европейска наука“ (ВИХРЕН). 

 

 
 

       ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:   (п) 
 

                 (проф. д-р Ц. Цачев) 

  

ПРОТОКОЛИРАЛ: (п)    СЕКРЕТАР НА НС:   

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

      


