
Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 2) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 18.01.2017 г. 

от 12.00 часа в Мултимедийната зала „Акад. Стефан Додунеков“ на ИМИ 

(Заседанието е продължение на съвместното заседание на ОС и НС, 

проведено преди това от 11.00 часа) 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова, чл.-кор. 

О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, 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. д-р А. Ескенази, 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 и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Ц. Байчева и 

доц. д-р М. Савов (чужб.). 

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

Редуцираният състав е 24 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. Приемане на отчетния доклад за дейността на НЛКВ и на Лабораторията по 

телематика за 2016 г. 

2. Доклад на и.д. Директора на ИМИ. 

3. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.  

4. Доклади.  

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Разгледани бяха годишните отчети за 2016 г. на Националната лаборатория по 

компютърна вирусология – БАН  и на Лабораторията по телематика – БАН.  

След дискусията НС единодушно 

РЕШИ: 

1. Приема годишния отчет на НЛКВ за 2016 г. с две препоръки – да активизира 

публикационната си дейност и да участва активно в обществени поръчки.   

2. Приема годишния отчет на Лаборатория по телематика за 2016 г.  

  

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно 

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

РЕШИ: 

Предлага да бъдат обявени: 



– една задочна докторантура по Геометрия и топология на тема „Диференциална 

геометрия на криви и повърхнини в барицентрични координати в Евклидово пространство и 

приложения“; 

– една редовна и една задочна докторантура по Геометрия и топология на тема 

„Диференциална геометрия на повърхнини в тримерни и четиримерни пространства“. 

4.2. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, ръководител 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 (Дидактически модели), 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 (Дидактически модели): 

1. Проф. дпн Йордан Борисов Табов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. Проф. д-р Кирил Георгиев Банков – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. Доц. д-р Ивайло Стефанов Кортезов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

4. Проф. дпн Васил Борисов Милушев – ПУ „П. Хилендарски“ – външен; 

5. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – Тракийски университет – външен; 

6. Проф. д-р Росица Александрова Пенкова – СУ „Св. Кл. Охрилски“ – външен; 

7. Доц. д-р Емилия Ангелова Великова – Русенски университет – външен. 

Резерви: 

1. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. Проф. д-р Людмила  Йорданова Николова – СУ „Св. Кл. Охрилски“ – външен. 

 

По точка пета от дневния ред 

 Няма постъпили материали. 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

          (акад. В. Дренски) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 


