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 Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 9) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 25.10.2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. Иванова, акад. П. 

Попиванов, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. 

Ланджев, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. 

Милушева, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р Д. 

Панева-Маринова, доц. дмн М. Савов, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със 

съвещателен глас. 

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

Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн М. Кръстанов (чужб.), проф. дмн П. 

Бойваленков (чужб.) и проф. д-р Н. Кольковска (чужб.).  

Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 

Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстват 18, 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. Избор на „главен асистент“ 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 Информатика (Информационно 

моделиране). Предложение на научното жури: ас. д-р Венелин Тодоров.  

4. Доклади. 

5. Докторантски въпроси. 

6. 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 (Компютърни 

лингвистични системи за съпоставителни изследвания на близкородствени езици), за нуждите 

на секция Математическа лингвистика, 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 

(Компютърни лингвистични системи за съпоставителни изследвания на близкородствени 

езици), за нуждите на ИМИ със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник“. 

1.2. По доклад относно продължаване на трудовия договор на проф. дмн Йохан Давидов 

като математик към секция АГТ се състоя дискусия. 

След дискусията, НС  
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РЕШИ: 

Подкрепя предложението на Директора да продължи трудовия договор на Йохан 

Давидов с 1 година до окончателното изграждане на Международен център за математически 

науки към ИМИ-БАН. 

1.3. По доклад относно определените на 50-ото заседание на ОС на БАН средства за 

провеждане на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности, НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение определените на 50-ото заседание на ОС на БАН средства за 

провеждане на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Чл.-кор. О. Мушкаров обърна внимание относно актуализираните точки в ЗРАСРБ, 

особено в частта за провеждане на процедурата за избор на професор.  Във връзка с въпросите 

по Закона, препоръча интересуващите се да се обръщат към Научния секретар на ИМИ. 

2.2. Чл.-кор. О. Мушкаров информира членовете на Научния съвет за предстоящото дело 

на НС във ВАС. 

По точка трета от дневния ред 

Проф. Н. Димитрова, председател на научно жури, прочете доклада на журито по 

процедура за избор на ас. д-р Венелин Тодоров за „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) се състоя дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Венелин Любомиров Тодоров за „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). 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и заявление 

от доц. д-р Пламена Златева, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно 

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

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Пламена Златева на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.2. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и заявление 

от доц. д-р Невена Илиева-Литова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно 

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

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Невена Илиева-Литова на непълно работно 

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

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

доц. дмн Йорданка Панева-Коновска, относно продължаване на трудовия ѝ договор на 
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непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състоя дискусия. След 

дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. дмн Йорданка Панева-Коновска на непълно 

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

4.4. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и заявление от гл. 

ас. д-р Христо Илиев относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

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

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на гл. ас. д-р Христо Илиев на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.5. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ и заявление от 

проф. дмн Иван Ланджев относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

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

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Иван Ланджев на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.6. По препис-извлечение от протокол от заседание на секция АГТ и молба от проф. дмн 

Георги Райков, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН, се състоя дискусия. След 

дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Георги Райков по реда на §4, ал. 2 от 

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

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

д-р Любомир Иванов, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН, се състоя 

дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Любомир Иванов за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 години. 

4.8. Доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ, 

относно предложение за създаване на Лаборатория по цифровизация със седалище в град 

Бургас, като вътрешно звено в рамките на секцията, НС 

РЕШИ: 

Подкрепя предложението на секция „Математическа лингвистика“ за създаване на 

Лаборатория по цифровизация със седалище в град Бургас (бул. „Демокрация“ № 5, ет. 2 и 

офис помещения – стаи № 3, № 4 и № 6), като вътрешно звено в рамките на секцията. 

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

на „Математическо списание Сердика“ относно предложение за избор на чл.-кор. Николай 

Николов за член на Редколегията на списанието се състоя дискусия. След дискусията, НС   

РЕШИ: 

1. Избира чл.-кор. Николай Николов за член на Редколегията на списание 

„Математическо списание Сердика“. 

2. НС да обсъди издателската политика на Института с оглед на качеството и 

продуктивността на изданията. 
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4.10. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно 

предложение за удостояване на проф. дмн Йохан Давидов с отличието на ИМИ „Медал с лента 

на ИМИ“ по случай неговата 70-годишнина, НС  

РЕШИ: 

Удостоява проф. дмн Йохан Давидов с отличието на ИМИ „Медал с лента на ИМИ“ по 

случай неговата 70-годишнина. 

4.11. По мнение относно предложението на д-р инж. Иван Иванов относно разлагането 

на нечетните съставни числа на два множителя, НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение мнението, относно предложението на д-р инж. Иван Иванов, за 

разлагането на нечетните съставни числа на два множителя и препоръчва то да се изпрати на 

автора. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По утвърждаване на работен план за третата година на Галина Стоянова 

Люцканова-Жекова, редовен докторант към секция ММЧА с научни ръководители чл.-кор. 

Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава работния план за третата година на Галина Стоянова Люцканова-Жекова, 

редовен докторант към секция ММЧА с научни ръководители чл.-кор. Красимир Данов и доц. 

д-р Иван Бажлеков. 

5.2. По утвърждаване на конспекти от индивидуалния план на Олег Илиев, докторант на 

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

Йошинов, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава приложените конспекти от индивидуалния план на Олег Илиев, докторант 

на самостоятелна подготовка към секция МЛ, с научен ръководител проф. д-р Радослав 

Йошинов: 

 за базов докторантски изпит на тема „Технологии за представяне и управление на 

знанията“; 

 за специализиран докторантски изпит на тема „Обектно-ориентирано програмиране“; 

 за специализиран докторантски изпит на тема „Аспекти на киберсигурност в системи 

за управление на учебно съдържание“. 

Проф. Величка Милушева съобщи за изискването за изготвяне и на цялостен комплект 

от материали за докторантски курсове, а не само конспекти за базовите и специализираните 

докторантски изпити. 

5.3. По утвърждаване на конспект от индивидуалния план на Йордан Стойков, задочен 

докторант към секция МЛ с научен ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова за 

специализиран докторантски изпит на тема „Технологии за представяне и управление на 

знания в бизнес информационни системи“, НС 

РЕШИ: 

Утвърждаване конспекта от индивидуалния план на Йордан Стойков, задочен докторант 

към секция МЛ с научен ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова за специализиран 

докторантски изпит на тема „Технологии за представяне и управление на знания в бизнес 

информационни системи“. 
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5.4. По утвърждаване на конспект за кандидат-докторантски изпит за редовна 

докторантура за учебната 2019-2020 година по професионално направление 4.6. Информатика 

и компютърни науки, докторска програма Информатика (криптография) към секция МОИ, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекта за кандидат-докторантски изпит за редовна докторантура по 

обявения конкурс за докторанти за учебната 2019-2020 година по професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика (криптография). 

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

изпитна комисия по обявен конкурс за докторанти за учебната 2019-2020 година по 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма 

Информатика, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава състава на изпитна комисия по обявения конкурс за докторанти за учебната 

2019-2020 година по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

докторска програма Информатика: 

1. проф. д-р Величка Милушева; 

2. проф. д-р Николай Манев; 

3. проф. дмн Емил Колев. 

5.6. По приемане на тримесечни отчети за работа на редовни докторанти в ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечните отчети за работа на: 

 Галина Люцканова-Жекова, редовен докторант към секция ММЧА с научни 

ръководители чл.-кор. Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков за периода 01.05 – 

31.07.2019 г.; 

 Александра Николова, редовен докторант към секция МЛ, с научен ръководител 

проф. д-р Радослав Павлов за периода 01.07 – 30.09.2019 г.;  

 Детелина Кирилова Камбурова, редовен докторант към секция ИОВС, с научен 

ръководител акад. Юлиан Ревалски за периода 01.07 – 30.09.2019 г. 

5.7. По утвърждаване на атестации на докторанти в ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава атестациите на: 

 Зоя Кичева-Зафирова, задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител 

проф. дмн Анжела Славова за периода 01.09.2018 г. – 01.09.2019 г.; 

 Георги Симеонов, задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител 

проф. дмн Петър Станчев, за периода 01.01 – 01.10.2019 г.; 

 Галина Люцканова, редовен докторант към секция ММЧА с научни ръководители 

чл.-кор. Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков за периода 01.10.2018 г. –

01.08.2019 г. 

5.8. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, научен ръководител на Георги Симеонов, 

задочен докторант към секция СофТИС, относно отчисляване на докторанта с право на 

защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Георги Симеонов, задочен докторант към секция СофТИС 

с научен ръководител проф. дмн Петър Станчев. 
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5.9. По доклад от проф. дмн Огнян Кунчев, научен консултант на Янко Пунчев, 

докторант на самостоятелна подготовка към секция ИОВС, относно отчисляване на 

докторанта без право на защита, поради изтичане на срока на докторантурата, НС 

РЕШИ: 

Отчислява Янко Пунчев, докторант на самостоятелна подготовка към секция ИОВС, без 

право на защита, поради неизпълнение на индивидуалния план и изтичане срока на 

докторантурата. 

5.10. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА, относно 

откриване на процедура за предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за ОНС 

„доктор“, НС 

РЕШИ: 

Открива процедура за предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за 

ОНС „доктор“ на Веселина Иванова Вучева, редовен докторант към секция ММЧА с научен 

ръководител проф. д-р Наталия Кольковска. 

По точка шеста от дневния ред 

Доц. Кр. Иванова коментира промените, които ще бъдат направени при нанасянето на 

данните за публикациите в SONIX при изготвянето на отчетите на звената на БАН за 2019 г. 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  (п) 

 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

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

 

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

 


