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РЕШЕНИЯ 

(ПРОТОКОЛ  № 10) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 17.07.2017 г. 

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: 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 И. Ланджев, проф. 

дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Николов, проф. 

дмн О. Кунчев, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Димитрова, 

доц. дмн М. Савов, доц. д-р В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член 

със съвещателен глас. 

ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн Е. Колев (чужб.), проф. дмн 

Н. Кутев, проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. д-р А. Ескенази, проф.  д-р Н. Манева и 

проф. д-р Р. Павлов. 

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

на НС е 25 души. Редуцираният състав е 22 души. На заседанието присъстваха 18, 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. Доклади.  

4. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад от акад. В. Дренски, директор на ИМИ, относно обявяване на конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, научна специалност Информатика (Системи за управление на цифрово културно 

съдържание), за нуждите на секция „Математическа лингвистика“, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Системи за 

управление на цифрово културно съдържание), със срок два месеца от обявата в „Държавен 

вестник“. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили предложения. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад от проф. дмн Анжела Попиванова, ръководител на секция ДУМФ, 

относно трансформиране на докторантурата на Зоя Владимирова Кичева-Зафирова от редовна 

в задочна, по същата специалност и със същия научен ръководител, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Зоя Владимирова Кичева-Зафирова като задочен докторант по научна 

специалност Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) с 

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

Попиванова. 
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3.2. По доклад от проф. д-р Наталия Кольковска, научен ръководител на Красимир 

Ангелов, задочен докторант към секция ММЧА, относно промяна на индивидуалния му план, 

като изпитът по „Числени методи“ се премести за следващата четвърта година от 

докторантурата му, пред вид здравословното му състояние, НС 

РЕШИ: 

Променя индивидуалния план на Красимир Ангелов, задочен докторант към секция 

ММЧА, като изпитът по „Числени методи“ се премести за следващата четвърта година от 

докторантурата му, пред вид здравословното му състояние. 

3.3. 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: 

 „Солитони и техните приложения в квантовата механика, биомедицината и 

геофизиката”, с ръководител на научния колектив проф. дмн Анжела Попиванова;  

 „Риманова и комплексна геометрия“, с ръководител на научния колектив доц. д-р 

Величка Милушева; 

 „Групи и пръстени – теория и приложения“, с ръководител на научния колектив акад. 

Веселин Дренски; 

 „Акумулиране, синтезиране и оценяване на (мета)данни и знания в информационни 

инфраструктури“, с ръководител на научния колектив проф. дмн Георги Тотков от ПУ 

„Паисий Хилендарски“ (базова организация), координатор на екипа на ИМИ – доц. д-р Кр. 

Иванова; 

 „Социално-обосновани кибер-физични системи“, с ръководител на научния 

колектив доц. д-р Мая Димитрова от ИР при БАН (базова организация), координатор на екипа 

на ИМИ – доц. д-р Г. Богданова. 

3.4. По протокол от заседание на секция ММЧА и молба от доц. д-р Милена Димова, 

относно продължаване на трудовия ѝ 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 Милена Димова, на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

3.5. По протокол от заседание на секция Алгебра и логика и молба от гл. асистент 

Христо Илиев, 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 гл. асистент Христо Илиев, на непълно  работно 

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

3.6. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител секция ММЧА и заявление 

от професор д-р Людмил Зикатанов, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН 

се състоя дискусия.  

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Людмил Зикатанов за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 

17.07.2017 до 17.07.2020 г. 

3.7. По доклад от проф. дмн Анжела Попиванова, ръководител на секция ДУМФ, 

относно подкрепа на присъждането на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на БАН на 

проф. Роналд Тетцлав от Технически университет Дрезден, Германия, се състоя дискусия.  
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След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Насочва разглеждането на предложението към Комисията по научна политика и 

структурни промени. 

 

 

 

       ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

                 (проф. д-р Ц. Цачев) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

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


