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       Р Е Ш Е Н И Я 

(П Р О Т О К О Л  № 2) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 09.02.2018 г. 

от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. 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 К. Иванов, проф. дмн М. 

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

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

д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р В. 

Милушева и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас. 

ОТСЪСТВА: проф. д-р А. Ескенази. 

Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 

Редуцираният състав е 25 души. На заседанието присъстват 24 както и 1 със съвещателен 

глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Доклад на Директора на ИМИ. 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

3. Доклади. 

4. Докторантски въпроси. 

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад от акад. Веселин Дренски относно обявяване на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна 

специалност Геометрия и топология (Диференциална геометрия), за нуждите на секция 

Анализ, геометрия и топология, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по област на висше 

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

4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология (Диференциална геометрия), за 

нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обявата в ДВ. 

1.2. По доклад от акад. Веселин Дренски относно обявяване на конкурс за заемане на 

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

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, научна специалност Информатика (Бизнес моделиране и информационни системи), за 

нуждите на секция Софтуерни технологии и информационни системи, НС 

РЕШИ: 

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

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

4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Бизнес 

моделиране и информационни системи), за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обявата в 

ДВ. 

1.3. Акад. В. Дренски запозна с резултатите от работата на Комисията за проверка на 

данните за публикации и цитати за 2016-2017 г.  
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1.4. По проект на Стратегия за развитие и подобряване на комуникацията с обществото с 

цел разясняване и популяризиране на работата на Института по математика и информатика 

при БАН, НС 

РЕШИ: 

Приема Стратегия за развитие и подобряване на комуникацията с обществото с цел 

разясняване и популяризиране на работата на Института по математика и информатика при 

БАН. 

1.5. По проект на Стратегия за развитие и подобряване на комуникацията с обществото с 

цел разясняване и популяризиране на работата на Националната лаборатория по компютърна 

вирусология при БАН, НС 

РЕШИ: 

Приема Стратегия за развитие и подобряване на комуникацията с обществото с цел 

разясняване и популяризиране на работата на Националната лаборатория по компютърна 

вирусология при БАН. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили доклади. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и молба от 

доц. д-р Николай Китанов, относно продължаването на трудовия му договор, на непълно 

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

РЕШИ: 

Предлага продължаване на трудовия договор на доц. д-р Николай Китанов, на непълно 

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

3.2. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС и молба от 

доц. д-р Александър Димов, относно продължаването на трудовия му договор, на непълно 

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

РЕШИ: 

Предлага продължаване на трудовия договор на доц. д-р Александър Димов, на непълно 

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

3.3. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ Информационно 

моделиране и молба от проф. д-р Иван Ганчев, относно назначаването му на трудов договор, 

на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

Предлага назначаването на проф. д-р Иван Ганчев на трудов договор, на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН до изтичане на срока на ВНЗ Информационно 

моделиране. 

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

професор дмн Ралица Ковачева, относно избирането ѝ за асоцииран член на ИМИ-БАН, НС 

РЕШИ: 

Избира професор дмн Ралица Ковачева за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 

години. 

3.5. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ относно 

легализация на образователна и научна степен „доктор“ на асистент Веселин Филев, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за комисия по легализация на образователна и научна степен 

„доктор“ на асистент Веселин Филев в състав: 

- проф. дфн Владимир Герджиков – ИМИ, секция ДУМФ; 
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- проф. дмн Валентин Илиев – ИМИ, секция АЛ; 

- доц. д-р Иван Чипчаков – ИМИ, секция АЛ. 

3.6. По приемане на отчети на проекти по бюджетната субсидия на БАН за 2017 г., НС 

РЕШИ: 

Приема следните отчети на проекти по бюджетната субсидия на БАН за 2017 г.: 

- тема: Иновативни стратегии в образованието по математика, информатика и 

информационни технологии; ръководител: проф. д-р Тони Чехларова; 

- тема: Алгебра, логика, алгебрична геометрия, и приложения; ръководител: доц. д-р 

Иван Чипчаков.  

3.7. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител секция МОИ, относно 

преименуване на проект по бюджетната субсидия от тема „Научно осигуряване на 

състезания по математика: стратегии и учебни материали“ на тема „Научно осигуряване на 

състезания по математика и информатика: стратегии и учебни материали“, с приложена 

анотация на проекта, НС 

РЕШИ: 

Преименува проекта по бюджетната субсидия от тема „Научно осигуряване на състезания 

по математика: стратегии и учебни материали“ на тема „Научно осигуряване на състезания 

по математика и информатика: стратегии и учебни материали“. 

Възлага на проф. Р. Павлов да се свърже с доц. И. Держански за представяне на съответен 

проект за състезанията по математическа лингвистика. 

3.8. По доклад от проф. дмн Огнян Кунчев – секция ИОВС и Ваня Григорова – началник 

отдел БНИ, относно нов състав на Библиотечния съвет при ИМИ (при обсъждането на тази 

точка беше поканена да присъства и Ваня Григорова) се състоя дискусия. 

След проведената дискусия НС 

РЕШИ: 

Приема следния състав на Библиотечния съвет на ИМИ: 

- Румян Лазов – председател; 

- проф. дмн Огнян Кунчев; 

- проф. дмн Петър Станчев; 

- проф. д-р Аврам Ескенази; 

- проф. д-р Йордан Стоянов; 

- доц. д-р Христо Костадинов; 

- гл. ас. д-р Ирина Георгиева; 

- гл. ас. д-р Тихомир Вълчев; 

- ас. д-р Николай Икономов; 

- ас. Албена Василева; 

- ас. Георги Симеонов. 

Възлага на Библиотечния съвет да изготви стратегия за развитие, която да представи на 

следващо заседание на НС. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По утвърждаване на атестации, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава атестациите на: 

- Веселина Вучева, редовен докторант към секция ММЧА, с научен ръководител 

проф. д-р Наталия Кольковска за периода, за периода януари 2017 г. – януари 2018 г.; 

- Николай Николов, редовен докторант към секция ИОВС с научен ръководител 

проф. дмн Евгения Стоименова, за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.; 
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- Тихомир Иванов, задочен докторант към секция ММЧА, с научен ръководител 

проф. д-р Нели Димитрова, за периода март 2017 г. – февруари 2018 г 

4.2. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, относно зачисляване на Павел Стойнов в 

задочна докторантура с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова, чрез 

трансформиране на обявената редовна докторантура в задочна, с тема на дисертацията 

„Приложение на клетъчно-невронни мрежи за изследване на частни диференциални 

уравнения, възникващи във финансовата математика“ , НС 

РЕШИ: 

Зачислява Павел Стойнов в задочна докторантура с научен ръководител проф. дмн 

Анжела Славова, чрез трансформиране на обявената редовна докторантура в задочна, с тема 

на дисертацията „Приложение на клетъчно-невронни мрежи за изследване на частни 

диференциални уравнения, възникващи във финансовата математика“, считано от 

01.01.2018 г. 

4.3. По заявление от Паскал Пиперков, редовен докторант към секция МОИ, с научен 

ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, относно трансформиране на докторантурата му от 

редовна в задочна, НС 

РЕШИ: 

Трансформира докторантурата на Паскал Пиперков от редовна в задочна, считано от 

01.01.2018 г. 

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 Кр. Иванова) 

 


