
Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 12) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 16.12.2016 г. 

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова, 
акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, 
проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, 
проф. дмн Н. Николов, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р 
А. Ескенази, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Манева, проф. 
д-р Р. Павлов, доц. д-р В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р М. Савов и ас. д-р М. 
Борисов – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн О. Кунчев (чужб.) и 
доц. дмн Е. Колев. 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 
Редуцираният състав е 23 души. На заседанието присъстваха 22, както и 1 със 
съвещателен глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Доклад на и.д. Директора на ИМИ. 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.  

3. Избор на „професор“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата (Теория на 
кодирането). Предложение на научното жури: доц. дмн Емил Миланов Колев. 

4. Избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на 
математиката (Теоретичен и числен анализ на процеси в биологичните и инженерните 
науки). Предложение на научното жури: ас. д-р Петър Пенчев Рашков. 

5. Доклади.  

6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 
1.1. По доклад от чл.-кор. О. Мушкаров, и.д. директор на ИМИ, за обявяване на 

конкурс за заемане на академична 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 между човек и компютър), НС 

РЕШИ: 
Обявява конкурс за заемане на академична 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 между човек и компютър), със срок два месеца от обявата в „Държавен 
вестник“.  



1.2. Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи за обявения конкурс за директор на ИМИ със 
срок за кандидатстване 9 януари 2017 г. 

Чл.-кор. О. Мушкаров информира колегите, че следващата седмица ИМИ е 
домакин на модулен панел „Математика, информатика и лингвистика“ на Втора 
национална олимпийска конференция по природни науки и иновации под патронажа на 
Президента на Република България.  

По точка втора от дневния ред 
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, изказа мнение, че има необходимост от 

уточняване в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане 
на академични длъжности в ИМИ в точката какви приноси трябва да се представят от 
кандидатите тъй като в последно време има случаи, в които рецензентите считат, че има 
противоречие между ЗРАСРБ и правилника на прилагането му в ИМИ. Освен това има 
случаи при защита на дисертация за образователна и научна степен „доктор“, в които не 
се спазва препоръката научният ръководител на докторанта да не се избира за председател 
на научно жури. Предложи НС да възложи на Комисията по научна политика и 
структурни промени да прегледа документите по научното израстване и да се изчистят 
неточностите и непълнотите в Правилника. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Възлага на Комисията по научна политика и структурни промени да прегледа 

документите по научното израстване. 

2.2. Акад. В. Дренски предложи всички предложения за продължаване на трудови 
договори, които включват материали с отчетени публикации, цитати и др., да бъдат 
предавани като извадка от системата SONIX. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Няма да се приемат и разглеждат предложения за продължаване на трудови 

договори, които включват материали с отчетени публикации и цитати, които не са 
изведени от системата SONIX. 

По точка трета от дневния ред 
3.1. По доклад на Научно жури  за избор на „професор“ за нуждите на ИМИ по 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на 
числата (Теория на кодирането). Предложение на научното жури: доц. дмн Емил 
Миланов Колев. 

Акад. В. Дренски, председател на журито, прочете приложението към доклада от 
заседанието по избора. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. дмн Емил Миланов Колев за „професор” за нуждите на ИМИ по 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на 
числата (Теория на кодирането). 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на Научно жури  за избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ по област 
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 



направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и 
приложение на математиката (Теоретичен и числен анализ на процеси в биологичните и 
инженерните науки). Предложение на научното жури: ас. д-р Петър Пенчев Рашков. 

Доц. д-р И. Бажлеков, председател на журито, прочете приложението към доклада 
от заседанието по избора. За участие в конкурса са представили документи двама 
кандидати – гл. ас. д-р Иван Пейчев Йорданов от УНСС-София и ас. д-р Петър Пенчев 
Рашков от ИМИ-БАН. Поясни, че шест члена от журито в заключението си казват, че и 
двамата кандидати удовлетворяват изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, а един от 
рецензентите предлага само ас. д-р П. Рашков. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Петър Пенчев Рашков за „доцент“ за нуждите на ИМИ по област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и 
приложение на математиката (Теоретичен и числен анализ на процеси в биологичните и 
инженерните науки). 

По точка пета от дневния ред 
5.1. По утвърждаване на индивидуалните планове за работа на докторанти, НС 

РЕШИ: 
Утвърждава индивидуалните планове на: 
– Любомир Андреев – редовен докторант към секция АГТ, с научен ръководител 

проф. дмн Николай Николов, за втората и третата година; 
– Младен Георгиев – задочен докторант към секция СофТИС, с научен 

ръководител доц. д-р Красимира Иванова, за втората година; 
– Петър Данчев – докторант на самостоятелна подготовка към секция АЛ, с научен 

консултант доц. д-р Иван Чипчаков, общия план и за първата година. 

5.2. По приемане на атестации, НС 

РЕШИ: 

Приема атестациите на докторантите: 
– Любомир Андреев – редовен докторант към секция АГТ, с научен ръководител 

проф. дмн Николай Николов, за периода 01.01.2015 – 31.12.2016 г.; 
– Тодор Брънзов – редовен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител 

проф. д-р Нели Манева, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.; 
– Младен Георгиев – задочен докторант към секция СофТИС, с научен 

ръководител доц. д-р Красимира Иванова, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.; 
– Анани Ризов – задочен докторант към секция СофТИС, с научен  ръководител 

доц. д-р Красимира Иванова, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.; 
– Йордан Пойдовски – задочен докторант към секция СофТИС, с научен 

ръководител доц. д-р Румен Радев, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.; 
– Камен Ангелов – задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител 

проф. дмн Петър Станчев, за периода 01.10.2015 – 31.12.2016 г.; 
– Георги Симеонов – задочен докторант към секция СофТИС, с научен 

ръководител проф. дмн Петър Станчев, за периода 01.10.2015 – 31.12.2016 г.; 
– Галя Пенчева – редовен докторант към секция ОМИ, с научен ръководител доц. 

д-р Тони Чехларова, за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.; 



– Монка Коцева – задочен докторант към секция ОМИ, с научни  ръководители 
доц. д-р Тони Чехларова и доц. д-р Радослав Йошинов, за периода 01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г.; 

– Румяна Ангелова – задочен докторант към секция ОМИ, с научен ръководител 
доц. д-р Тони Чехларова, за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.; 

– Иван Петков – задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители доц. 
д-р Тони Чехларова и доц. д-р Евгения Сендова, за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.; 

– Мария Браухле – задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители 
акад. Петър Кендеров и доц. д-р Тони Чехларова, за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.; 

– Боряна Куюмджиева – задочен докторант към секция ОМИ, с научни 
ръководители доц.  д-р Тони Чехларова и доц. д-р Евгения Сендова, за периода 01.01.2016 
г. – 31.12.2016 г. 

– Владимир Сапунджиев – задочен докторант към секция МЛ, с научни 
ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова, за 
периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.; 

– Поликсения Арапи – докторант на самостоятелна подготовка към секция МЛ, с 
научни консултанти проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Радослав Йошинов, за периода 
14.12.2015 г. – 14.12.2016 г. 

5.3. По доклад от проф. дмн Николай Николов, научен ръководител на Любомир 
Андреев – редовен докторант към секция АГТ, относно отчисляване с право на защита 
във връзка с изтичане срока на докторантурата му, считано от 01.01.2017 г., НС 

РЕШИ: 
Отчислява с право на защита Любомир Андреев – редовен докторант, с научен 

ръководител проф. дмн Николай Николов. 

5.4. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция СофТИС, 
относно отчисляване с право на защита във връзка с изтичане срока на докторантурата на 
Тодор Брънзов – редовен докторант към секцията, считано от 01.01.2017 г., НС 

 РЕШИ: 
Отчислява с право на защита Тодор Брънзов – редовен докторант, с научен 

ръководител проф. д-р Нели Манева. 

5.5. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, научен ръководител на Галя Пенчева – 
редовен докторант към секция ОМИ, относно отчисляване с право на защита във връзка с 
изтичане срока на докторантурата ѝ, считано от 01.01.2017 г., НС 

РЕШИ: 
Отчислява с право на защита Галя Пенчева – редовен докторант, с научен 

ръководител доц. д-р Тони Чехларова. 

5.6. По доклад от проф. Николай Живков, р-л на секция ИОВС, за избор на научно 
жури за защита на дисертационен труд на тема „Теория на експоненциалните 
функционали на процеси на Леви“ на доц. д-р Младен Савов за присъждане на научната 
степен „доктор на науките“ по научна специалност Теория на вероятностите и 
математическа статистика, НС 

РЕШИ: 

Избира за научно жури за защита на дисертационен труд на доц. д-р Младен Савов: 

1. проф. дмн Леда Минкова – ФМИ-СУ – външен; 

2. проф. дмн Любен Мутафчиев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. проф. д-р Марусия Божкова – ИМИ-БАН – вътрешен; 



4. проф. дмн Николай Янев – ИМИ-БАН – вътрешен; 

5. доц. д-р Дончо Дончев – ФМИ-СУ – външен; 

6. доц. д-р Мариян Милев – УХТ-Пловдив – външен; 

7. доц. д-р Павлина Йорданова – ШУ – външен. 

Резерви: 

1. проф. дмн Евгения Стоименова – ИИКТ и ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. дмн Елисавета Панчева – пенсионер – външен. 

5.7. По доклад от комисията за признаване на придобитата в чужбина 
образователна и научна степен „доктор“ на Драгомир Драгнев – асистент в секция АГТ, с 
докладчик проф. дмн Николай Николов, НС 

РЕШИ: 
Признава придобитата в чужбина ОНС „доктор“ на Драгомир Драгнев, асистент в 

секция АГТ. 

5.8. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни изследвания, НС 
РЕШИ: 

Приема отчетите на следните проекти за съвместни научни изследвания по ЕБР с: 
– Математически институт „Алфред Рени“, Унгарска академия на науките на тема 

„Комбинаторна теория на пръстените“ с ръководител акад. Веселин Дренски; 
– Изследователски институт по автоматизация и изчислителна техника, Унгарска 

академия на науките на тема „Развитие на програмното осигуряване за мултимедия и 
езикови технологии“  с ръководител проф. д-р Радослав Павлов; 

– Институт по славистика, Полска академия на науките на тема „Семантика и 
съпоставителна лингвистика, ориентирани към разработване на двуезичен електронен 
речник“  с ръководител проф. д-р Людмила Димитрова. 

5.9. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, р-л на ВНЗ Информационно моделиране 
и молба от доц. д-р Емилия Саранова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на 
частично работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Емилия Саранова, по реда на чл. 68 от 
Устава на БАН за срок от 1 година. 

5.10. По доклад от проф. д-р Николай Живков, р-л на секция ИОВС и молба  от 
проф. д-р Марусия Божкова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на частично 
работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Марусия Божкова, по реда на чл. 68 от 
Устава на БАН за срок от 1 година. 

5.11. По  доклад от проф. д-р Николай Живков, р-л на секция ИОВС и молба от 
доц. д-р Златогор Минчев, относно продължаване на трудовия му договор на частично 
работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

 



Продължава трудовия договор на доц. д-р Златогор Минчев, по реда на чл. 68 от 
Устава на БАН за срок от 1 година. 

5.12. По заявление от акад. Юлиан Ревалски, съгласувано с проф. д-р Николай 
Живков, р-л на секция ИОВС, относно назначението му като професор на частично 
работно време към секция ИОВС, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След 
разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор акад. Юлиан Ревалски, по реда на чл. 68 от Устава 
на БАН. 

5.13. По заявление от проф. д-р Наталия Кольковска относно продължаване на 
трудовия ѝ договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на 
Устава на БАН. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Наталия Кольковска, по реда на §4, ал. 
2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН за срок от 1 година. 

5.14. По доклад от проф. д-р Николай Живков, р-л на секция ИОВС и лична молба, 
относно предложение за избиране на проф. д-р Йордан Стоянов за асоцииран член на 
ИМИ. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Йордан Стоянов за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 
5.15. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, р-л на секция ММЧА и лична 

молба, относно предложение за избиране на проф. дмн Светослав Марков за асоцииран 
член на ИМИ. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Светослав Марков за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 
години. 

5.16. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, р-л на секция ММЧА и лична 
молба, относно предложение за избиране на проф. д-р Николай Кюркчиев за асоцииран 
член на ИМИ. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Николай Кюркчиев за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 
години. 

5.17. По предложение от проф. дмн Петър Русев относно издаване и превод на 
английски език през 2017 г. от Издателството на БАН като монография,  публикацията на 
акад. Никола Обрешков „Сумиране с трансформацията на Ойлер на редовете на Дирихле, 
факултетните редове и редовете на Нютон по случай 120-годишнина от рождението на 
акад. Никола Обрешков, 70-годишнината на ИМИ, както и 310 години от рождението на 
Леонард Ойлер се проведоха разисквания. 

След проведените разисквания, НС 
РЕШИ: 

Възлага на секция „Анализ, геометрия и топология” да обсъди и прецени 
актуалността на публикацията и възможността да бъде представена в цифров вид, както и 
включването ѝ в EuDML. 



5.18. По три молби от Стоян Стоянов и Йордан Стоянов, относно мнение за 
представени три материала на теми: 

– Метод за алгебрическо решение на уравнение от трета степен, без понижаване на 
степента на уравнението. 

– Метод за алгебрическо решение на уравнение от четвърта  степен, без 
понижаване на степента на уравнението. 

– Метод за алгебрическо решение на уравнение от пета  степен, без понижаване на 
степента на уравнението. 

След проведените разисквания, НС 

РЕШИ: 

Възлага на секция „Алгебра и логика” да намери анонимен рецензент. 

По точка шеста от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

                         (акад. В. Дренски) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:            СЕКРЕТАР НА НС: 

              (Г. Стоянова)               (дoц. д-р К. Иванова) 

 

 

 


