
Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 4) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 24.02.2017 г. 

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

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

В. Дренски, акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. 

Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. 

Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. 

Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р В. Милушева и ас. д-р М. 

Борисов – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн О. Кунчев (чужб.), проф. дмн 

П. Бойваленков (чужб.), проф. д-р Н. Кольковска (чужб.), доц. д-р И. Чипчаков (чужб.) и 

доц. д-р М. Савов (чужб.).  

По предложение на акад. В. Дренски на заседанието присъства и проф. д-р Е. Попова, 

председател на ОС на ИМИ. 

Проф. д-р Ц. Цачев откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 

Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстваха 19, 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 оставката на Председателя на НС и избор на нов Председател.  

2. Избор на ръководен екип на ИМИ. 

3. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

4. Доклади.  

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи за избирането на акад. Веселин Дренски за директор 

на ИМИ и му пожела успешна работа. Във връзка с избора му за директор на ИМИ следва да 

бъде приета оставката му като председател на Научния съвет.  

Акад. В. Дренски благодари за пожеланията и сподели, че се надява за успешна 

работа в екип. Номинира за председател на Научния съвет – чл.-кор. Олег Мушкаров. СV-то 

на кандидата беше изпратено по електронната поща до членовете на НС. Проведоха се 

разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира чл.-кор. Олег Мушкаров за председател на Научния съвет. 

Чл.-кор. О. Мушкаров предложи да се запази старият екип на ръководство на НС. 

Той се надява на професионализма на заместник-председателя – проф. д-р Цветомир Цачев и 

на секретаря – доц. д-р Красимира Иванова. Не постъпиха други предложения.  

След явно гласуване единодушно беше подкрепено запазването на досегашния 

ръководен състав на НС. 

По-нататък заседанието продължи под ръководството на чл.-кор. О. Мушкаров. 

По точка втора от дневния ред 

Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, отбеляза, че, за да има приемственост след 

мандата на акад. Ю. Ревалски, предлага да има двама заместник-директори: 



– по научната политика в областите на математическите структури, информатиката и 

образованието и работа с младите таланти – проф. дмн Петър Бойваленков; 

– по научната политика в областта на математическото моделиране и за 

националните, европейски и международни проекти и програми – проф. д-р Нели 

Димитрова; 

– научен секретар, отговарящ за цялостната научна политика и за докторантите и 

магистърските програми – доц. д-р Величка Милушева. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

– Освобождава чл.-кор. Олег Мушкаров и проф. д-р Радослав Павлов като заместник-

директори на ИМИ и проф. д-р Нели Димитрова като научен секретар на ИМИ.  

– Избира проф. дмн Петър Бойваленков за заместник-директор по научната 

политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието и 

работа с младите таланти. 

– Избира проф. д-р Нели Димитрова за заместник-директор по научната политика в 

областта на математическото моделиране и за националните, европейски и международни 

проекти и програми. 

– Избира доц. д-р Величка Милушева за научен секретар. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Във връзка с допълнително целево финансиране на БАН по Постановление 

№347/08.12.2016 г. чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че ИМИ ще бъде главен изпълнител на 

проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“. 

След разискванията,НС 

РЕШИ: 

1. НС одобрява извършените действия от работната група, определена от 

Директорския съвет на ИМИ и предложените за финансиране проекти съгласно приложения 

списък. 

2. НС приема предложения Експертен съвет за организация и текущ оперативен 

контрол за изпълнение на Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и 

работата с младите таланти“ в състав: 

1. акад. Веселин Дренски – ръководител; 

2. акад. Петър Кендеров; 

3. чл.-кор. Олег Мушкаров; 

4. проф. дмн Петър Бойваленков; 

5. проф. д-р Радослав Павлов. 

6. проф. д-р Светла Коева (Институт за български език) 

7. доц. д-р Димитрина Полимирова (Национална лаборатория по компютърна 

вирусология). 

3. НС възлага на директора на ИМИ да сключи споразумение с Ръководството на БАН 

за изпълнение на проекта 

3.2. Чл.-кор. О. Мушкаров помоли, пред вид избора му за председател на НС, да 

бъде освободен от Комисията за научна политика и структурни промени. Предложи при 

следващото си заседание комисията да избере нов председател. 

3.3. Чл.-кор. О. Мушкаров даде думата на проф. д-р А. Ескенази да поясни за писмо 

от Министъра на образованието и науката до ректорите на университетите в България за 

предложения за определяне на минималните национални изисквания към кандидатите за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, които да отчитат 

спецификата на отделните професионални направления. Проблемът в случая е в 



предложените еднакви наукометрични показатели за математика и информатика, въпреки че 

двете науки имат различен профил на тежест на различните издания. След кратка дискусия, 

НС 

РЕШИ: 

Възлага на КНПСП да изработи становище по въпроса и в срок до 14.03.2017 г. то да 

бъде съгласувано с НС. 

3.4. Проф. д-р А. Ескенази предложи на следващото заседание на НС, КНПСП да се 

допълни с още един член. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, председател на научното жури по 

конкурса за избор на „главен асистент“ 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 (цифрови библиотеки 

и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) се състоя дискусия. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира асистент д-р Николай Ноев за „главен асистент“ 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 

(цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки). 

4.2. По утвърждаване на конспект за изпит от докторантски минимум по „Нелинейни 

клетъчно невронни мрежи. Динамично поведение и моделиране“ за Галина Бобева, редовен 

докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекта за изпита от докторантски минимум по „Нелинейни клетъчно 

невронни мрежи. Динамично поведение и моделиране“ за Галина Бобева, редовен докторант 

към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова. 

4.3. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, р-л на секция МЛ, и протокол 

от заседание на разширено звено относно зачисляване на Микела Трамонти като докторант 

на самостоятелна подготовка към секцията, по докторантска програма Методика на 

обучението по математика, информатика и информационни технологии, с научни 

консултанти доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова на тема 

„Mathematics education Western and Eastern teaching approaches combined with the arts“ 

(Западни и източни подходи в образованието по математика, комбинирани с изкуство), НС 

РЕШИ: 

Зачислява Микела Трамонти като докторант на самостоятелна подготовка към 

секцията, по докторантска програма Методика на обучението по математика, информатика и 

информационни технологии, с научни консултанти доц. д-р Десислава Панева-Маринова и 

доц. д-р Евгения Сендова на тема „Mathematics education Western and Eastern teaching 

approaches combined with the arts“ (Западни и източни подходи в образованието по 

математика, комбинирани с изкуство). 

4.4. По доклад от проф. д-р Нели Манева, и.д. р-л секция СОФТИС, и молба от доц. 

д-р Александър Димов, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Александър Димов на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 



4.5. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ, и молба 

от проф. дмн Николай Кутев, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, 

ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се състоя дискусия. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Николай Кутев, по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

4.6. По доклад от Галина Георгиева – гл. счетоводител, относно утвърждаване на 

окончателния бюджет на ИМИ-БАН за 2016 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ-БАН за 2016 г. 

4.7. По доклад от проф. дмн Станимир Троянски, председател на Програмния комитет 

на MDS 2017, относно организиране на мини-симпозиуми в рамките на MDS 2017, с 

предложение ИМИ-БАН да стане организатор на тези мини-симпозиуми, без финансови 

ангажименти и списък на одобрените от програмния комитет теми, НС: 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно организирането на мини-симпозиуми в рамките на MDS 2017, 

с предложение ИМИ-БАН да стане организатор без финансови ангажименти на следните 

мини-симпозиуми: 

 Mathematical Modeling and Scietific Computing; 

 Nonlinear Waves and Integrability; 

 Topology. 

4.8. По доклад от доц. д-р Галина Богданова за даване на съгласие ИМИ-БАН да бъде 

съорганизатор, без финансови ангажименти, на Трета научна конференция с международно 

участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“, Велико 

Търново, България, 6-8 април 2017 г., НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ-БАН да е съорганизатор, без финансови ангажименти, на Трета 

научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, 

представяне, дигитализация“, Велико Търново, България, 6-8 април 2017 г. 

4.9. По препис-извлечение от протокол от заседание на секция АГТ във връзка с 

Решение на НС на ИМИ/16.12.2016 г., т. 5.17. с предложение: „Публикацията на акад. 

Никола Обрешков – Сумиране с трансформацията на Ойлер на редовете на Дирихле, от Год. 

на СУ, Физ.-мат. факултет, том 35, кн. 2 (1939 г.), стр. 1-156, да бъде преиздадена в превод на 

английски като специален (юбилеен) брой на поредицата Pliska Studia Mathematica, с 

редакционна колегия: акад. дмн Благовест Сендов, чл.-кор. дмн Иван Димовски и проф. дмн 

Виржиния Кирякова, съставител (вкл. превод и набор): проф. дмн Петър Русев”, се състоя 

кратко обсъждане.  

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Публикацията на акад. Никола Обрешков – Сумиране с трансформацията на Ойлер на 

редовете на Дирихле, от Год. на СУ, Физ.-мат. факултет, том 35, кн. 2 (1939 г.), стр. 1-156, да 

бъде преиздадена в превод на английски като специален (юбилеен) брой на поредицата Pliska 

Studia Mathematica, с редакционна колегия: акад. дмн Благовест Сендов, чл.-кор. дмн Иван 

Димовски и проф. дмн Виржиния Кирякова, съставител (вкл. превод и набор): проф. дмн 

Петър Русев. В тома специално да се отбележат годишнините – 70 години от създаването на 

ИМИ, 120 години от рождението на акад. Обрешков и 310 години от рождението на Ойлер. 

Да се помоли проф. Петър Русев да даде съгласието си за публикуване и в arXiv. 



По точка пета от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

                 (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 

 


