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Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 9) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 30.09.2016 г. 

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. 

О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов,  проф. 

дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. 

д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн Е. Колев, 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. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова, проф. дмн К. Иванов 

(чужб.), проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р А. Ескенази,  

проф. д-р Н. Димитрова и  доц. д-р Н. Кольковска (чужб.). 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 

Редуцираният състав е 22 души. На заседанието присъстваха 17, 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 Директора на ИМИ.  

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.  

3. Номиниране за Председател на БАН. 

4. Доклади.  

5. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад от акад. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, относно създаване на 

клъстер. Акад. Ю. Ревалски поясни, че това е инициатива за сътрудничество и партньорство, 

насочена към развитие на информационните и комуникационни технологии в България и 

специално в региона на гр. Благоевград. Във връзка с това е подписан меморандум между 

участниците в инициативата – Община Благоевград, БАН, АУБГ, ЮЗУ, БАИТ, БАА и 

БАСКОМ. От страна на БАН документът е подписан от Председателя на БАН акад. Стефан 

Воденичаров. С решение на ръководството на БАН за представител на БАН в 

Консултативния съвет за сътрудничество е определен проф. д-р Аврам Ескенази. Kато 

водещо звено в БАН в областта на ИКТ, ИМИ е предложен от Ръководството на БАН да 

участва в клъстера.  

Във връзка с това акад. Ревалски предложи да се вземе решение относно подписване 

на договора за създаване на клъстер, заплащане на годишен членски внос на ИМИ в клъстера 

и представител на ИМИ в клъстера. НС 

РЕШИ: 

1. Възлага на Директора на ИМИ да подпише договор за създаване на клъстер в 

съответствие с доклада. 

2. Да заплаща годишен членски внос на ИМИ в клъстера. 

3.  Определя проф. д-р Аврам Ескенази за представител на ИМИ в клъстера.  

1.2. По доклад от акад. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, за обявяване на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по област на висше образование 4. 
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Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика 

и компютърни науки, научна специалност Информатика (цифрови библиотеки и обработка 

на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) по предложение на доц. д-р 

Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция „Математическа лингвистика“, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс 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 (цифрови библиотеки и обработка на 

знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) със срок два месеца от обявата в 

„Държавен вестник“. 

1.3. Акад. Ю. Ревалски обърна внимание, че голяма част от публикациите на 

сътрудници на ИМИ не са отразени в Scopus и Web of Science, което води до разминаване на 

наукометричните данни в отчетите. Акад. Ревалски апелира спешно да се вземат мерки, като 

препоръча: НС да задължи главните редактори на списанията „Сердика“ за математика и 

информатика до следващото заседание на НС да обявят какви мерки са набелязали, за да 

бъдат наблюдавани за в бъдеще; НС да обърне внимание на КНПСП да преразгледа 

точкуването на статии, които не са отразени в тези бази от данни; КНПСП да предложи 

таблица, в която е видно, че се стимулира публикуването в такива източници. След 

проведените разисквания, НС 

РЕШИ: 

1. Задължава главните редактори на „Сердика математическо списание“ и „Списание 

по информатика Сердика“ на следващото заседание на НС да обявят какви мерки са взети, за 

да бъдат наблюдавани в бъдеще от Scopus и Web of Science. 

2. КНПСП да прегледа критериите за оценяване и точкуване на публикационната 

дейност. Да предложи таблица, която да стимулира публикуването на статии в наблюдавани 

списания. 

3. Акад. В. Дренски да организира дискусия, на която да се обсъди стимулирането на 

публикационната дейност в наблюдавани източници. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, предложи по случай 70-годишнината на 

проф. дпн Йордан Табов, за големи заслуги към секция ОМИ, да бъде награден с „Медал с 

лента на ИМИ“. След разискванията НС 

РЕШИ: 

Награждава проф. дпн Йордан Табов  с „Медал с лента на ИМИ“ по случай неговата 

70-годишнина. 

По точка трета от дневния ред 

Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за постъпилото предложение за 

номиниране на акад. Юлиан Ревалски за Председател на БАН. Поясни какви са изискванията 

за номиниране съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и процедурните правила, определени 

с решение на ОС на БАН и предложи номинацията на акад. Юлиан Ревалски. Подчерта, че 

акад. Ревалски отговаря на всички формални изисквания за Председател на БАН. Акад. 

Дренски каза, че Институтът дава една много достойна кандидатура, като изброи качества и 

предимства на кандидата.  

След разискванията, НС единодушно  
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РЕШИ: 

Предлага кандидатурата на акад. Юлиан Ревалски за Председател на БАН. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1 По приемане работните планове за втората, третата и четвъртата година на 
подготовка на Владимир Сапунджиев – задочен докторант към секция МЛ с научни 
ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева, НС 

РЕШИ: 
Приема работните планове за втората, третата и четвъртата година на подготовка на 

Владимир Сапунджиев – задочен докторант към секция МЛ с научни ръководители проф. д-
р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева. 

4.2. По приемане на индивидуален план за работа на Негослав Събев – редовен 
докторант към секция МОИ с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова, НС 

РЕШИ: 
Приема индивидуалния план за работа на Негослав Събев - редовен докторант към 

секция МОИ с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова. 

4.3. По утвърждаване на конспект за втори докторантски минимум по геометрия на 
Яна Алексиева – докторант на самостоятелна подготовка в секция АГТ, НС 

РЕШИ: 
Утвърждава конспекта за втори докторантски минимум по геометрия на Яна 

Алексиева – докторант на самостоятелна подготовка в секция АГТ. 

4.4. По утвърждаване на конспект за кандидат-докторантски изпит по информатика 
(криптография) за редовна докторантура към секция МОИ, НС 

РЕШИ: 
Утвърждава конспект за кандидат-докторантски изпит по информатика 

(криптография) за редовна докторантура към секция МОИ. 

4.5. По приемане атестацията на Детелин Лучев – задочен докторант към секция MЛ, 
с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов, за периода 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г., 
НС 

РЕШИ: 
Приема атестацията на Детелин Лучев, задочен докторант към секция MЛ, с научен 

ръководител проф. д-р Радослав Павлов, за периода 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г. 

4.6. По доклад от проф. дмн Радослав Павлов, р-л на секция МЛ, относно отчисляване 
с право на защита на Детелин Лучев – задочен докторант, с научен ръководител проф. д-р 
Радослав Павлов, НС 

РЕШИ: 
Отчислява с право на защита на Детелин Лучев – задочен докторант, с научен 

ръководител проф. д-р Радослав Павлов. 

4.7. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, р-л на секция ОМИ, относно отчисляване 
с право на защита на Цветослава Зарева – докторант на самостоятелна подготовка с научни 
консултанти проф. дмн Йохан Давидов и доц. д-р Тони Чехларова, НС 

РЕШИ: 
Отчислява с право на защита Цветослава Зарева – докторант на самостоятелна 

подготовка с научни консултанти проф. дмн Йохан Давидов и доц. д-р Тони Чехларова. 

4.8. По доклад от доц. дмн Емил Колев, р-л на секция МОИ, за избор на научно жури 
за защита на дисертационния труд на Георги Иванов – докторант на самостоятелна 
подготовка, НС 
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РЕШИ: 
Избира за научно жури за защита на дисертационния труд на Георги Иванов – 

докторант на самостоятелна подготовка: 

1. проф. дмн Иван Ланджев – вътрешен; 
2. доц. дмн Емил Колев – вътрешен, научен консултант; 
3. доц. д-р Валентин Бакоев – ВТУ, външен; 
4. доц. д-р Красимир Манев – НБУ, външен; 
5. проф. д-р Смиле Марковски – Скопие, външен. 

Резерви: 
1. проф. дмн Цонка Байчева – вътрешен; 
2. доц. д-р Мая Стоянова – СУ, външен. 

4.9. По протокол от заседание на звеното за предзащита на дисертационния труд на 
Максим Гойнов – задочен докторант към секция МЛ, с предложение за избор на научно 
жури за защита, НС  

РЕШИ: 
Избира за научно жури за защита на дисертационния труд на Максим Гойнов – 

задочен докторант към секция МЛ: 

1. проф. дмн Петър Станчев – вътрешен; 
2. проф. д-р Радослав Павлов – вътрешен, научен ръководител; 
3. проф. д-р Красен Стефанов – ФМИ-СУ, външен; 
4. доц. д-р Евгения Ковачева – УНИБИТ, външен; 
5. проф. д-р Боян Бончев – ФМИ-СУ, външен. 

Резерви: 
1. доц. д-р Галина Богданова – вътрешен; 
2. доц. д-р Мария Монова-Желева – БСУ, външен. 

4.10. По проектно предложение „Дедуктивна верификация на хибридни системи“ по 
програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – България – Китай, с базова организация 
ИМИ-БАН и ръководител на научния колектив доц. д-р Димитър Гелев, НС 

РЕШИ: 
Приема предложението „Дедуктивна верификация на хибридни системи“ по програми 

за двустранно сътрудничество 2016 г. – България – Китай, с базова организация ИМИ-БАН и 
ръководител на научния колектив доц. д-р Димитър Гелев. 

4.11. По проектно предложение „Изграждане на цифрова екосистема за управление на 
културно наследство“ по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – България – 
Франция, с базова организация ИМИ-БАН и ръководител на научния колектив проф. дмн 
Петър Станчев, НС 

РЕШИ: 
Приема предложението „Изграждане на цифрова екосистема за управление на 

културно наследство“ по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – България – 
Франция, с базова организация ИМИ-БАН и ръководител на научния колектив проф. дмн 
Петър Станчев. 

4.12. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания с 
Фламандския фонд за научни изследвания на тема „Крайни геометрии, теория на кодирането 
и криптография“, с научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева, НС 

РЕШИ: 
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Фламандския фонд за 

научни изследвания на тема „Крайни геометрии, теория на кодирането и криптография“, с 
научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева. 
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4.13. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания с 
Фламандския фонд за научни изследвания на тема „Математическа логика, алгебра и 
алгебрична геометрия“, с научен ръководител акад. проф. дмн Веселин Дренски, НС 

РЕШИ: 
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Фламандския фонд за 

научни изследвания на тема „Математическа логика, алгебра и алгебрична геометрия“, с 
научен ръководител акад. проф. дмн Веселин Дренски. 

4.14. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания с Израелската 
академия на науките на тема „Вариационен анализ и приложения“, с ръководител акад. 
проф. дмн Юлиан Ревалски, НС 

РЕШИ: 
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Израелската академия 

на науките на тема „Вариационен анализ и приложения“, с ръководител акад. проф. дмн 
Юлиан Ревалски. 

4.15. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания с Факултета 
по мениджмънт към Университета в Тел Авив на тема „High Level Semantic Analysis of 
Bulgarian and Israel Collections“, c ръководител проф. дмн Петър Станчев, НС 

РЕШИ: 
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Факултета по 

мениджмънт към Университета в Тел Авив на тема „High Level Semantic Analysis of 
Bulgarian and Israel Collections“, c ръководител проф. дмн Петър Станчев. 

4.16. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания с Израелската 
академия на науките на тема „Уравнения на математическата физика с приложения в 
нанотехнологията“, с ръководител проф. дмн Анжела Славова, НС 

РЕШИ: 
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Израелската академия 

на науките на тема „Уравнения на математическата физика с приложения в 
нанотехнологията“, с ръководител проф. дмн Анжела Славова. 

4.17. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания с Израелската 
академия на науките на тема „Разработване и подобряване на някои управленски подходи на 
гъвкавите методологии в производството на софтуер“, с ръководител проф. д-р Нели 
Манева, НС 

РЕШИ: 
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Израелската академия 

на науките на тема „Разработване и подобряване на някои управленски подходи на гъвкавите 
методологии в производството на софтуер“, с ръководител проф. д-р Нели Манева. 

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

от проф. дмн Йохан Давидов, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, 

ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава с 1 година трудовия договор  на проф. дмн Йохан Давидов по реда на §4, 

ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

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

от доц. д-р Йорданка Панева-Коновска, относно продължаване на трудовия ѝ договор, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН за срок от 1 година. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава трудовия договор на доц. д-р Йорданка Панева-Коновска, по реда на чл. 

68 от Устава на БАН за срок от 1 година. 
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4.20. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС, и 

заявление от проф. д-р Надежда Рибарска, относно продължаване на трудовия ѝ договор, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН за срок от 1 година. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

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

4.21. По представени мнения от доц. д-р Ивайло Кортезов и доц. д-р Красимира 

Иванова, относно предложените за утвърждаване от доц. д-р Тони Чехларова, р-л на секция 

ОМИ, 22 програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогически 

специалисти, НС 

РЕШИ: 

Приема представените мнения от доц. д-р Ивайло Кортезов и доц. д-р Красимира 
Иванова, относно предложените за утвърждаване от доц. д-р Тони Чехларова на 22 програми 
за обучение за повишаване квалификацията на педагогически специалисти. 

4.22. По представено становище от секция ОМИ, относно оценка и признание на 

научно съобщение „Предложение за промяна на някои геометрични правила и въвеждане на 

нови такива“ от Светлозар Соколов, НС 

РЕШИ: 
Приема представеното становище относно оценка и признание на научно съобщение 

„Предложение за промяна на някои геометрични правила и въвеждане на нови такива“ от 
Светлозар Соколов. 

По точка пета от дневния ред 

 Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че във връзка с решение на НС от 2 септември 2016 

г., секция АГТ предлага в рамките на Националния колоквиум, организиран от СМБ и ИМИ 

на 5 октомври 2016 г. да се отбележи годишнината на акад. Л. Чакалов, а на 2 ноември 2016 

г. годишнината на акад. Н. Обрешков. НС единодушно подкрепи предложението. 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

 

                  (акад. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:            СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 


