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Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 9) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 30.06.2017 г. 

от 13.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова, акад. П. Попиванов, 

проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, 

проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн Ц. Байчева, 

проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. 

Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р В. Милушева и доц. д-р И. Чипчаков.  

ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), акад. В. Дренски, акад. Ю. Ревалски, 

проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн М. Кръстанов (чужб.), проф. дмн П. Бойваленков, 

проф. д-р Н. Манева и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас. 

Проф. д-р Ц. Цачев – зам. председател на НС откри заседанието. Списъчният състав 

на НС е 25 души. Редуцираният състав е 23 души. На заседанието присъстваха 18. 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 Избор на „доцент“ 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 (Взаимодействие 

между човек и компютър)“. Предложение на научното жури: ас. д-р Александър Илиев 

Илиев. 

4. Доклади. 

 

По точка първа от дневния ред 

Няма постъпили предложения. 

 

По точка втора от дневния ред 

Проф. д-р Ц. Цачев съобщи, че, във връзка с утвърждаването на проектни 

предложения за Конкурса на ФНИ за финансиране на научни изследвания – 2017, се налага 

да се проведе заседание на Научния съвет на 17 юли 2017 г. (понеделник) от 14 часа. 

 

По точка трета от дневния ред 

По доклада на доц. д-р Красимира Иванова, председател на журито за избор на 

„доцент“ 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 (Взаимодействие между човек и компютър)“ с 

единствен кандидат ас. д-р Александър Илиев се състоя дискусия.  

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Александър Илиев Илиев за „доцент“ 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 

(Взаимодействие между човек и компютър) “. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от доц. д-р Величка Милушева относно зачисляване на докторанти, НС 
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РЕШИ: 

 зачислява Бисер Петров Цветков като задочен докторант по научна специалност 

Информатика и компютърни науки (Информатика), с осигурено ръководство от секция 

МОИ, с научен ръководител доц. д-р Христо Костадинов; 

 зачислява Мирослав Маринов Димитров като задочен докторант по научна 

специалност Информатика и компютърни науки (Информатика), с осигурено ръководство от 

секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева; 

 зачислява Виктория Герасимова Бенчева като задочен докторант по научна 

специалност Математика (Геометрия и топология) с осигурено ръководство от секция АГТ, с 

научни ръководители доц. д-р Величка Милушева и доц. д-р Милен Христов от ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“; 

 зачислява Зоя Владимирова Кичева-Зафирова като редовен докторант по 

научна специалност Математика (Математическо моделиране и приложение на 

математиката) с осигурено ръководство от секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн 

Анжела Попиванова; 

 зачислява Галина Стоянова Люцканова като редовен докторант по научна 

специалност Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) с 

осигурено ръководство от секция ММЧА, с научни ръководители доц. д-р Иван Бажлеков и 

чл.-кор. Красимир Данов от Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

4.2. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ, 

относно утвърждаване на конспект за изпит от индивидуалния план на Микела Трамонти, 

докторант на самостоятелна подготовка по докторантска програма „Методика на обучението 

по математика, информатика и информационни технологии“ на тема „Методи и подходи за 

активно учене“, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекта за изпит от индивидуалния план на Микела Трамонти, 

докторант на самостоятелна подготовка по докторантска програма „Методика на обучението 

по математика, информатика и информационни технологии“ на тема „Методи и подходи за 

активно учене“. 

4.3. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС, относно 

утвърждаване на конспекти за изпити по специалността на задочните докторанти Йордан 

Щонов Пойдовски, Камен Петров Ангелов и Георги Симеонов Симеонов, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспектите за изпити по специалността на задочните докторанти Йордан 

Щонов Пойдовски, Камен Петров Ангелов и Георги Симеонов Симеонов.  

4.4. По утвърждаване на проектни предложения за конкурс на ФНИ за финансиране 

на научни изследвания – 2017 г. , НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектни предложения за конкурс на ФНИ за финансиране на научни 

изследвания – 2017 г.  със заглавия: 

 „Методи на редуцирания базис за интегро-диференциални модели в онкологията 

(OncoRed)“, с ръководител на научния колектив доц. д-р Петър Рашков;  

 „Нелинеен анализ: вариационни методи и оптимизация“, с ръководител на 

научния колектив проф. д-р Николай Живков; 

 „Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури, 

осигуряващи цялостност и сигурност на данните“, с ръководител на научния колектив 

проф. дмн Цонка Байчева; 

 „Изследвания върху социални иновативни платформи за цифрова култура, 

идентичност и взаимодействие“, с ръководител на научния колектив доц. д-р Десислава 

Панева-Маринова; 
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 „Непараметрични изглаждащи методи за изследване на данни“, с ръководител на 

научния колектив проф. дмн Евгения Стоименова.  

4.5. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова относно утвърждаване на учебна 

програма на квалификационен курс за обучение на обучители по математика и информатика 

„Изследователски подход в началното образование по математика“, 2 ниво, във връзка с 

изпълнение на национална програма „Квалификация“ 2017, Мярка II. Осигуряване на 

условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по приоритетни 

направления: т. 2.3, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебната програма на квалификационен курс за обучение на обучители 

по математика и информатика „Изследователски подход в началното образование по 

математика“, 2 ниво, във връзка с изпълнение на национална програма „Квалификация“ 

2017, Мярка II. Осигуряване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите 

кадри по приоритетни направления: т. 2.3. 

4.6. По доклад от проф. дмн Йохан Давидов, и.д. ръководител на секция АГТ и молба 

от чл.-кор. Стефан Иванов, относно продължаването на трудовия му договор, по реда на 

чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия.  

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на чл.-кор. Стефан Иванов, по реда на чл. 68 от Устава 

на БАН. 

4.7. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител секция ИОВС и заявление 

от професор д-р Петър Миланов, 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. д-р Петър Миланов, по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

4.8. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител секция МОИ и заявление от 

проф. д-р Николай Манев, относно преминаване на академична длъжност „професор“ в 

ИМИ-БАН по реда на чл. 12 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН, на пълно работно време, по 

реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН, поради 

прекъсване на трудовите му правоотношения с ВСУ “Любен Каравелов“, НС 

РЕШИ: 

Отлага решението на въпроса за следващото заседание на Научния съвет, като 

предлага да се направи юридическа консултация, с 1 „въздържал се“. 

4.9. По доклад от доц. д-р Иван Георгиев относно участие на ИМИ-БАН като 

съорганизатор на 132
nd

 European Study Group with Industry, която ще се проведе от 18 до 22 

септември 2017 г.,  съвместно с ФМИ-СУ, ИИКТ-БАН и ECMI (European Consortium for 

Mathematics in Industry), без финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на 132
nd

 European 

Study Group with Industry, която ще се проведе от 18 до 22 септември 2017 г.,  съвместно с 

ФМИ-СУ, ИИКТ-БАН и ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry), без 

финансови ангажименти. 

4.10. По доклад от гл. ас. д-р Ирина Георгиева относно участие на ИМИ-БАН като 

съорганизатор, без финансови ангажименти, на международен работен сeминар 6
th

 CMAPT 

Workshop (Computational Mathematics and Approximation Theory – http://www.numa.uni-

linz.ac.at/ CMAPT/2017/), който ще се проведе от 4 до 9 септември 2017 г., в Линц, Австрия, 

като семинарът бъде обявен на страницата на института, НС 

РЕШИ: 
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Дава съгласие относно участието на ИМИ-БАН като съорганизатор, без финансови 

ангажименти, на международен работен сeминар 6
th

 CMAPT Workshop (Computational 

Mathematics and Approximation Theory – http://www.numa.uni-linz.ac.at/ CMAPT/2017/), който 

ще се проведе от 4 до 9 септември 2017 г., в Линц, Австрия, като семинарът бъде обявен на 

страницата на института. 

4.11. По покана от проф. д-р Румен Николов, Ръководител ЮНЕСКО катедра по ИКТ 

в библиотекознанието, образованието и културното наследство в УНИБИТ, за участие на 

ИМИ като партньор в организирането на конференция QED’17 (Quality in Education – 

Качество в образованието), под надслов „Децата в дигиталната ера“, която ще се проведе от 

20 до 21 септември 2017 г., НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участието на ИМИ като партньор в организирането на 

конференция QED’17 (Quality in Education – Качество в образованието), под надслов „Децата 

в дигиталната ера“, която ще се проведе от 20 до 21 септември 2017 г. без финансови 

ангажименти. 

4.12. По доклад от редколегия в състав: акад. Благовест Сендов, чл.-кор. Иван 

Димовски и проф. дмн Виржиния Кирякова, относно публикуване на труда на акад. Никола 

Обрешков N. Obreshkoff, Sommation par le transformation d’Euler. Les séries de Dirichlet, les 

séries de facultés et la série de Newton, Ann. Univ. Sofia, Fasc. II, Livre 1, tom 35 (1939), 1-156, в 

специален брой от поредицата Pliska Studia Mathematica, със свободен онлайн достъп, с 

предложение: Средствата за издаване на хардкопията на материала да бъдат осигурени от 

ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно публикуване на труда на акад. Никола Обрешков N. 

Obreshkoff, Sommation par le transformation d’Euler. Les séries de Dirichlet, les séries de facultés 

et la série de Newton, Ann. Univ. Sofia, Fasc. II, Livre 1, tom 35 (1939), 1-156, в специален брой 

от поредицата Pliska Studia Mathematica, със свободен онлайн достъп, като Директорският 

съвет разгледа финансовата обезпеченост на публикуването. 

4.13. По мнение за ръкописа „Тема за дисертация: Теорема за решимост в радикали на 

уравнение (група) от N
ТА

 степен при N≥5“ и резюме на ръкописа „Тема за дисертация: Метод 

за алгебрическо решение на уравнение от пета степен, без понижаване степента на 

уравнението“, с автори Стоян Стоянов и Йордан Стоянов, НС 

РЕШИ: 

Приема рецензията на анонимния рецензент, като същата бъде изпратена на авторите. 

 

 

 

     ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

                 (проф. д-р Ц. Цачев) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 

 


