РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 10)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ,
проведено на 26.11.2019 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. В.
Дренски, акад. П. Попиванов, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, 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. 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.
По т. трета от дневния ред съветът беше разширен с: чл.-кор. С. Иванов, проф. дмн В.
Ковачев, проф. дмн Г. Райков, проф. дмн Е. Стоименова, проф. дмн И. Буюклиев, проф. дмн
М. Тодоров, проф. дмн С. Топалова, проф. д-р А. Илиев, проф. д-р Б. Лазаров, проф. д-р Е.
Попова, проф. д-р К. Калоянова, проф. д-р М. Нишева-Павлова, проф. дн М. Божкова, проф.
дн Н. Рибарска, проф. д-р Н. Живков и проф. д-р Т. Чехларова.
ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски (чужб.), проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев,
проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн М. Кръстанов, проф.
д-р Н. Кольковска (чужб.), проф. дмн Г. Попов (чужб.), доц. дмн Г.Томанов (чужб.), проф. дмн
А. Славова, проф. дмн В. Георгиев (чужб.), проф. дмн Д. Куцарова-Форд (чужб.), проф. д-р С.
Язаджиев и проф. д-р К. Банков.
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Основният списъчен 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.
Разширеният списъчен състав на НС е 48 души. Редуцираният състав е 40 души. На
заседанието присъстват 34, както и 1 със съвещателен глас. Има необходимият кворум за
провеждане на избор на професор.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор на „професор“ за нуждите на ИМИ – област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика;
научна специалност Математически анализ (Специални функции). Предложение на
Научното жури: доц. дн Йорданка Панева-Коновска.
4. Избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ – област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки; научна специалност „Информатика (Взаимодействие човек –
компютър)“. Предложение на Научното жури: ас. д-р Тодорка Александрова.
5. Доклади.
6. Докторантски въпроси.
7. Разни.
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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 „професор“ 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 „професор“ 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“, със срок два месеца от
обявата в „Държавен вестник“.
1.2. 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 4.5.
Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
(Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси), за нуждите на секция „Математическо
моделиране и числен анализ“, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение
на математиката (Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси), за нуждите на секция
„Математическо моделиране и числен анализ“, със срок два месеца от обявата в „Държавен
вестник“.
1.3. 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 4.5.
Математика, научна специалност Алгебра и Теория на числата (Представяния на групите и
теория на инвариантите), за нуждите на секция „Алгебра и логика“, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и Теория на числата
(Представяния на групите и теория на инвариантите), за нуждите на секция „Алгебра и
логика“, за нуждите на ИМИ със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник“.
1.4. По доклад от акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ, относно определяне на
носител за 2018 г. на Награда „Роуз и Ървинг Саф“ се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Подкрепя Емилиян Иванов Рогачев – студент в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, Факултет по математика и информатика, спец. Приложна математика за носител
за 2018 г. на наградата.
1.5. Директорът по административните въпроси на ИМИ г-жа П. Кертева съобщи, че
новогодишното тържество в Института ще бъде на 19.12.1019 г. Информира, че поради
забавяне от страна на производителя, подмяната на асансьора с нов ще стане през пролетта.
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1.6. Акад. В. Дренски информира за удостояването на ИМИ с купа за ползотворно
сътрудничество от ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“ по случай 130-годишнината на
факултета.
1.7. Акад. В. Дренски информира, че при разпределението на допълнителното
стимулиране в края на годината ще бъдат използвани същите критерии, които бяха приети
миналата година. Призова ръководителите и секретарите на секции за по-внимателен преглед
на внесените данни в СОНИКС, като тази година ще се дадат стимули и за секретарите на
секции, които добре са свършили работата по преглеждане и коригиране на данните за
секцията.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. О. Мушкаров информира, че по делото срещу ИМИ има протокол от
заседанието на ВАС, но все още няма решение.
По точка трета от дневния ред
Чл.-кор О. Мушкаров – председател на научното жури, прочете доклада на журито по
избора на доц. дмн Йорданка Панева-Коновска за „професор“. Проведоха се разисквания.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира доц. дмн Йорданка Панева-Коновска за „професор“ за нуждите на ИМИ по
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ (Специални
функции).
По точка четвърта от дневния ред
Проф. Н. Манев – председател на научното жури, прочете доклада на журито по избора
на ас. д-р Тодорка Александрова за „доцент“. Проведоха се разисквания. След разискванията,
НС
РЕШИ:
Избира ас. д-р Тодорка Александрова 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 „Информатика
(Взаимодействие човек – компютър)“.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и заявление
от проф. дн Надежда Рибарска, 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 проф. дн Надежда Рибарска на непълно работно време,
по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
5.2. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител секция СофТИС и заявление от
проф. д-р Мария Нишева-Павлова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно
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работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. д-р Мария Нишева-Павлова на непълно работно
време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
5.3. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и заявление
от проф. дмн Камен Иванов, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал.
2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се проведоха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дмн Камен Иванов по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
5.4. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ и заявление
от проф. дмн Валерий Ковачев, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4,
ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се проведоха разисквания.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дмн Валерий Ковачев по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
5.5. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ и заявление
от проф. дмн Георги Попов, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН се
проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Георги Попов за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 години.
5.6. По отчет по програма „Млади учени и постдокторанти“ на Константин Делчев, с
научен ръководител проф. дмн Петър Бойваленков, НС
РЕШИ:
Приема отчета на Константин Делчев по програма „Млади учени и постдокторанти“.
5.7. По отчети по проекти за съвместни научни изследвания, НС
РЕШИ:
Приема отчети по проекти за съвместни научни изследвания:
 със Сръбска академия на науките и изкуствата, на тема: „Аналитични и числени
методи за диференциални и интегрални уравнения и математически модели от
произволен (дробен или цял) ред“, с ръководител на проекта проф. дмн Виржиния
Кирякова, за 2019 г. и за периода 2017 – 2019 г.;
 с Аристотел университет, Солун, на тема: „Хибриден модел базиран на метод на
гранични интегрални уравнения за разпространението на сеизмични вълни в
нехомогенна геоложка среда“, с ръководител на проекта доц. д-р Георги Бояджиев за
2019 г.
5.8. По утвърждаване на проектно предложение със Сръбска академия на науките и
изкуствата, на тема: „Оператори, диференциални уравнения и специални функции на
дробното смятане – числени методи и приложения“, с ръководител на проекта проф. дмн
Виржиния Кирякова, за период от 3 години – от 2020 г. до 2022 г., НС
РЕШИ:
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Утвърждава проектно предложение със Сръбска академия на науките и изкуствата, на
тема: „Оператори, диференциални уравнения и специални функции на дробното смятане –
числени методи и приложения“, с ръководител на проекта проф. дмн Виржиния Кирякова, за
период от 3 години – от 2020 г. до 2022 г.
5.9. По доклад от Здравка Желева, организатор магистърски програми, относно
информация за приема на студенти през новата 2019–2020 учебна година в магистърските
програми „Управление на проекти в ИТ“ и „Финансово-счетоводен мениджмънт и
застраховане“, НС
РЕШИ:
Приема доклада на Здравка Желева, организатор магистърски програми, относно
информация за приема на студенти през новата 2019–2020 учебна година в магистърските
програми „Управление на проекти в ИТ“ и „Финансово-счетоводен мениджмънт и
застраховане“.
5.10. По доклад от проф. д-р Борислав Лазаров относно издаване на научно-методическа
студия, озаглавена „Относно преноса на математически знания и умения в контекста на
международните програми за оценяване на постиженията по математика“ с автор проф. д-р
Борислав Лазаров, се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Подкрепя предложението за издаването на студия „Относно преноса на математически
знания и умения в контекста на международните програми за оценяване на постиженията по
математика“ с автор проф. д-р Борислав Лазаров, като препоръчва да се постави на страницата
на ИМИ със свободен достъп с цел по-широко разпространение.
По точка шеста от дневния ред
6.1. По промяна на индивидуалния план на Зоя Владимирова Кичева-Зафирова, задочен
докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова, поради
промяна в правилника на ЦО-БАН, според който докторантите трябва да положат 1 базов и 2
специализирани изпита, НС
РЕШИ:
Утвърждава промяната на индивидуалния план на Зоя Владимирова Кичева-Зафирова,
задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова,
поради промяна в правилника на ЦО-БАН.
6.2. По приемане на тримесечен отчет за работата на Младен Вълков, редовен докторант
към секция ОМИ, с научен ръководител проф. д-р Тони Чехларова, за периода юли –
септември 2019 г., НС
РЕШИ:
Приема тримесечния отчет за работата на Младен Вълков, редовен докторант към
секция ОМИ, с научен ръководител проф. д-р Тони Чехларова, за периода юли – септември
2019 г.
6.3. По молба от Детелина Камбурова, редовен докторант към секция ИОВС, с научен
ръководител акад. Юлиан Ревалски, относно прекъсване на докторантурата за 2 години
считано от 02.11.2019 г. във връзка с излизане по майчинство, НС
РЕШИ:
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Прекъсва докторантурата на Детелина Камбурова, редовен докторант към секция ИОВС,
с научен ръководител акад. Юлиан Ревалски, за 2 години считано от 02.11.2019 г. във връзка с
излизане по майчинство.
По точка седма от дневния ред
Няма постъпили материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. О. Мушкаров)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Стоянова)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Кр. Иванова)
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