
Р Е Ш Е Н И Я 
(ПРОТОКОЛ № 1) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 13.01.2017 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, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, 
проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, 
проф. дмн Н. Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн 
Ц. Байчева, проф. д-р Н. Кольковска,  проф. д-р Н. Димитрова, 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: акад. Ю. Ревалски, проф. дмн И. Ланджев и проф. д-р А. Ескенази. 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 
Редуцираният състав е 25 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 Изследване на операциите. Предложение на 
научното жури: доц. дмн Максим Иванов Тодоров. 

4. Доклади.  
5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 
Чл.-кор. О. Мушкаров честити Новата година на членовете на НС. Припомни, че на 

18 януари ще има ОС за приемане на научния и финансовия отчет на ИМИ, отчет за 
дейността на НС на ИМИ и за избор на нов председател на ОС. По повод на обявения 
конкурс за директор, със срок 9 януари 2017 г., съобщи, че документите на единствения 
кандидат по конкурса акад. В. Дренски са публично обявени на сайта на ИМИ, в 
библиотеката и на таблото във фоайето на първия етаж. Сподели, че Ръководството има 
консенсус по обявената кандидатура. На 25 януари ще се проведе ОС, на което ще се 
обсъжда кандидатурата на акад. В. Дренски. 

1.1. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, и.д. директор на ИМИ, относно 
утвърждаване на представителните разходи на ИМИ за 2017 г., НС 

РЕШИ: 
Утвърждава представителните разходи на ИМИ за 2017 г. 

1.2. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров относно запазване на досегашния размер на 
месечните възнаграждения за ОНС „доктор“ и научната степен „доктор на науките“, НС 

РЕШИ: 
Запазва досегашния размер на месечните възнаграждения за ОНС „доктор“ в размер 

на 120 лева и научната степен „доктор на науките“ в размер на 200 лева за 2017 година. 
 

По точка втора от дневния ред 
Акад. В. Дренски, председател на НС на ИМИ, направи предложения за изменение в 

Правилника на ИМИ за прилагане на ЗРНСРБ във връзка с научните журита като уточни, че 
в Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и за заемане на 
академични длъжности в БАН чл. 6, ал. 5 се казва: „Първото заседание на НЖ по защита на 
дисертация се свиква по инициатива на Директора на СНЗ. На него членовете на НЖ избират 



от своя състав председател и двама рецензенти при процедура за степента „доктор“ и трима 
рецензенти при процедура за степента „доктор на науките“. При НЖ за избор на академични 
длъжности нищо не е казано. Акад. Дренски предложи да се добави този текст в Правилника 
на ИМИ за прилагане на ЗРАСРБ и на двете места. Предложи обсъжданата на предишни 
заседания препоръка „при защита на дисертация за образователна и научна степен „доктор“ 
по възможност научният ръководител на докторанта да не се избира за председател на 
научното жури“ да се добави в Указанията на ИМИ за документацията по конкурси. 

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 Изследване на операциите. Предложение 
на научното жури: доц. дмн Максим Иванов Тодоров. 

Проф. д-р. Н. Живков, председател на журито, прочете приложението към доклада 
от заседанието по избора. 

След разискванията, НС 
РЕШИ: 

Избира доц. дмн Максим Иванов Тодоров за „професор“ за нуждите на ИМИ по 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.5. Математика, научна специалност Изследване на операциите. 

По точка четвърта от дневния ред 
4.1. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно 

предложения за докторантури за учебната 2016/2017 и 2017/2018 г., НС 

РЕШИ: 
Предлага да бъдат обявени: 

– една редовна докторантура по Информатика на тема „Криптоанализ и приложения 
на симетрични и асиметрични криптосистеми“; 

– една редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение на 
математиката в информатиката. 

4.2. По приемане атестацията на докторанти на ИМИ, НС 

РЕШИ: 
Приема атестациите на: 
– Красимир Кънчев – докторант на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с 

научни консултанти доц. д-р Георги Ганчев и доц. д-р Огнян Касабов, за периода 01.01.2016 
– 31.12.2016 г.; 

– Яна Алексиева-Нинова – докторант на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с 
научен консултант доц. д-р Величка Милушева, за периода 14.12.2015 – 14.12.2016 г.; 

– Веселин Стамов – задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители 
проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Иван Держански, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.; 

– Веселина Вучева – редовен докторант към секция ММЧА, с научен ръководител 
проф. д-р Наталия Кольковска, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.; 

– Красимир Ангелов – задочен докторант към секция ММЧА, с научен ръководител 
проф. д-р Наталия Кольковска, за периода 11.09.2015 – 31.12.2016 г. с препоръка да си вземе 
изпита. 

4.3. По протокол от заседание на секция ОМИ, относно избор на научно жури по 
конкурса за „професор“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност 
Методика на обучението по математика (Професионално развитие на учителите за 
внедряване на изследователския подход в образованието по математика), НС 

РЕШИ: 



Избира за научно жури по конкурса за „професор“ по област на висше образование 
1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 
научна специалност Методика на обучението по математика (Професионално развитие на 
учителите за внедряване на изследователския подход в образованието по математика): 

1. Акад. Петър Стоянов Кендеров – пенсионер – вътрешен; 
2. Проф. д-р Кирил Георгиев Банков – ИМИ-БАН – вътрешен; 
3. Проф. д-р Нели Стоянова Димитрова – ИМИ-БАН – вътрешен; 
4. Проф. д.н. Иван Асенов Мирчев – ЮЗУ – външен; 
5. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – Тракийски университет – външен; 
6. Проф. д-р Румен Василев Николов – УНИБИТ – външен; 
7. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – НБУ – външен. 

Резерви: 
1. Проф. дпн Йордан Борисов Табов – ИМИ-БАН – вътрешен; 
2. Проф. д-р Марин Ласков Маринов – НБУ – външен. 

4.4. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания по ЕБР с 
Астрономическа обсерватория в Белград – Сръбска академия на науките и изкуствата, с 
ръководител проф. дмн Огнян Кунчев, НС 

РЕШИ: 
Приема отчета на проект за съвместни научни изследвания по ЕБР с Астрономическа 

обсерватория в Белград – Сръбска академия на науките и изкуствата, с ръководител 
проф. дмн Огнян Кунчев. 

4.5. По молба от доц. д-р Стоян Порязов, р-л на ВНЗ „Информационно моделиране“, 
относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Устава на БАН се състояха разисквания. След разискванията, 
НС 

РЕШИ: 
Продължава трудовия договор на доц. д-р Стоян Порязов по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН за срок от 1 година. 

4.6. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, р-л на секция АГТ и лична молба, относно 
предложение за избиране на доц. д-р Георги Ганчев за асоцииран член на ИМИ, се състояха 
разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Избира доц. д-р Георги Ганчев за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 

4.7. По две молби за мнение от Стоян Стоянов и Йордан Стоянов, относно: 
– представен материал за дисертация на тема: „Теорема за решимост в радикали на 

уравнение (група) от NТА степен при N≥5“; 
– представен материал за дисертация на тема: „Метод за алгебрическо решение на 

уравнения от четвърта степен, без понижаване степента на уравнението, които имат само 
имагинерни корени“, НС 

РЕШИ: 
Възлага на секция „Алгебра и логика“ да намери анонимен рецензент, който да изрази 

мнение по проектите. 

По точка пета от дневния ред 
5.1. Проф. дмн Й. Давидов, председател на ОС на ИМИ, предложи кандидатурата на 

проф. д-р Евгения Попова за председател на ОС на ИМИ. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Единодушно подкрепя кандидатурата на проф. д-р Евгения Попова за председател на 

ОС на ИМИ. 



5.2. Проф. д-р Н. Димитрова, научен секретар на ИМИ, направи пояснение във 
връзка с отчета на ИМИ, че списъкът с публикации се извежда от SONIX. Срокът за 
предаване на отчета в БАН е 27 януари. Последните извлечения от SONIX ще направи на 25 
януари. Затова всички добавки и корекции да се правят директно в SONIX. 

5.3. Акад. В. Дренски напомни, че заседанието на ОС на ИМИ на 18 януари е 
съвместно с НС. Предложи след това НС да се събере за да приеме отчетите на 
Националната лаборатория по компютърна вирусология и Лабораторията по телематика, 
както и да обсъди други въпроси, изискващи вниманието на НС, възникнали дотогава. 

 
 
 
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 
          (акад. В. Дренски) 
 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 
   (Г. Стоянова)     (дoц. д-р К. Иванова) 
 


