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ПРОТОКОЛ № 3 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 23.03.2018 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, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. 

Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, 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 Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р В. 

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

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн Й. Давидов (чужб.), 

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

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

Редуцираният състав е 23 души. На заседанието присъстват 20 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. Избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ по област на виеше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна 

специалност Математическо моделиране и приложение на математика (Теория на 

апроксимациите и приложения). Предложение на научното жури: гл. ас. д-р Ирина 

Георгиева.  

4. Избор на „главен асистент“ за нуждите на ИМИ по област на виеше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика 

и компютърни науки, научна специалност Информатика (Информационно моделиране). 

Предложение на научното жури: ас. д-р Велин Андонов.  

5. Доклади. 

6. Докторантски въпроси. 

7. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

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

академична длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, научна специалност Информатика (Информационни технологии и приложения в 

образованието и здравеопазването), за нуждите на Лаборатория па телематика при БАН, 

чието научно ръководство се осъществява от ИМИ, НС 

РЕШИ: 

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

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

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

технологии и приложения в образованието и здравеопазването), за нуждите на Лаборатория 

па телематика при БАН-ИМИ със срок 2 месеца от обявата в ДВ. 
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1.2. По доклад от акад. Веселин Дренски относно освобождаване на проф. дмн Анжела 

Славова от състава на Атестационната комисия се състоя дискусия.  

Чл.-кор. О. Мушкаров представи доклад от проф. дмн Анжела Славова относно 

информация от Директора на ИМИ от 8.02.2018 г. за работата на комисията за проверка на 

данните за публикации и цитати за 2016-2017 г. 

Проф. Н. Димитрова запозна НС с отговора на Комисията по въпросите, поставени в 

доклада на проф. Славова. 

След оживена дискусия НС 

РЕШИ: 

1. Предоставя срок до 10 април 2018 г. проф. Анжела Попиванова да вземе отношение по 

доклада на Директора, като внесе писмено становище до НС на ИМИ. 

2. Решението на НС на ИМИ по доклада на Директора да бъде взето на следващото 

заседание на НС на ИМИ. 

По точка втора от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров даде думата на проф. Цв. Цачев като Председател на 

Атестационната комисия на НС на ИМИ, относно утвърждаване на документите за 

атестацията на служителите в ИМИ за периода 01.01.2015-31.12.2017 г.  

Проф. Цв. Цачев запозна НС с извършените до момента действия – съответните 

документи след одобряване на заседание на АК са преминали и през разглеждане в КНПСП, 

след което са предоставени за разглеждане на членовете на НС по пощата.  

Проф. К. Иванов предложи да отложим обсъждането на документите за края на 

заседанието, което се прие от НС. 

По точка трета от дневния ред 

За избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна 

специалност Математическо моделиране и приложение на математика (Теория на 

апроксимациите и приложения) председателят на научното жури проф. К. Иванов представи 

решението на журито – единодушно, без забележки, журито предлага гл. асистент д-р Ирина 

Георгиева да бъде избрана за доцент. След разискванията се пристъпи към тайно гласуване. 

Комисия по провеждане на гласуването: проф. Н. Кутев, проф. И. Ланджев и доц. М. Савов. 

Резултат: 20 „да“, 0 „не“, 0 „бели“. Въз основа на този вот, НС 

РЕШИ: 

Избира гл. асистент д-р Ирина Красимирова Георгиева за „доцент“ за нуждите на ИМИ 

по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо 

моделиране и приложение на математика (Теория на апроксимациите и приложения). 

По точка четвърта от дневния ред 

За избор на „главен асистент“ за нуждите на ИМИ по област на виеше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 

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

моделиране) беше поканен председателят на научното жури доц. д-р С. Порязов да представи 

решението на журито – единодушно, без забележки, журито предлага асистент д-р Велин 

Андонов да бъде избран за главен асистент. След разискванията се пристъпи към тайно 

гласуване. Комисия по провеждане на гласуването: проф. Н. Кутев, проф. И. Ланджев и доц. 

М. Савов. Резултат: 19 „да“, 0 „не“, 1 „бяла“. Въз основа на този вот, НС 
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РЕШИ: 

Избира асистент д-р Велин Стоянов Андонов 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 

(Информационно моделиране)“. 

По точка пета от дневния ред 

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

номиниране на проф. дмн Степан Терзиян за индивидуална награда за наука „Питагор“ 

2018 г., НС 

РЕШИ: 

Номинира проф. дмн Степан Агоп Терзиян за индивидуална награда за наука „Питагор“ 

2018 г. в категорията „Награда за утвърден учен в научната област: природни и инженерни 

науки“. 

5.2. По доклад от Галина Георгиева, гл. счетоводител на ИМИ, относно утвърждаване на 

бюджета на ИМИ към 31.12.2017 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава бюджета на ИМИ към 31.12.2017 г. 

5.3. По обръщение от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и 

предложение от проф. Цветомир Цачев, относно писмо с вх. № 624 от 14.11.2017 г. на 

Главния научен секретар на БАН проф. дбн Евдокия Пашева, за отмяна на изискването в 

годишния отчет на БАН да не влизат данни за изследванията, представяни от името на ИМИ 

на емеритус професорите, на асоциираните членове и на пенсионираните академици и член-

кореспонденти на БАН, НС 

РЕШИ: 

Подкрепя обръщението за отмяна на изискването в годишния отчет на БАН да не влизат 

данни за изследванията, представяни от името на ИМИ на емеритус професорите, на 

асоциираните членове и на пенсионираните академици и член-кореспонденти на БАН и 

възлага на КНПСП да прецизира формата на отчитане. 

5.4. По писмо № 0901-18/8.02.2018 г. от проф. Иван Димов, зам.-министър на МОН, 

относно участие на ИМИ при обсъждане на новия Правилник за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните 

организации и фонд „Научни изследвания“, НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение писмо № 0901-18/8.02.2018 г. от проф. Иван Димов. 

5.5. По приемане на проект по ЕБР с Гърция за съвместни научни изследвания по тема 

„Хибриден модел базиран на Метод на граничните елементи за разпространението на 

сеизмични вълни в сложна геоложка среда“, с ръководител доц. д-р Георги Бояджиев, НС 

РЕШИ: 

Приема проект по ЕБР с Гърция за съвместни научни изследвания по тема „Хибриден 

модел базиран на Метод на граничните елементи за разпространението на сеизмични вълни в 

сложна геоложка среда“, с ръководител доц. д-р Георги Бояджиев. 

5.6. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов относно предложение за участие на ИМИ 

като асоцииран партньор в проект REACH: re-designing access to CH for a wider participation, 

(re)use and management of European culture, финансиран от EC по програма Horizon 2020, НС 
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РЕШИ: 

Дава съгласие относно участие на ИМИ-БАН като асоцииран партньор в проект REACH: 

re-designing access to CH for a wider participation, (re)use and management of European culture, 

финансиран от EC по програма Horizon 2020. 

5.7. По доклад от доц. д-р Румена Калтинска относно развитие на музея „Математиката и 

информатиката в България“, в неговите две разновидности Виртуален музей и Музейна 

сбирка, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за развитие на музея „Математиката и информатиката в България“, в 

неговите две разновидности Виртуален музей и Музейна сбирка. 

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

ас. д-р Мира Бивас, във връзка с преминаването й на длъжност главен асистент, на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се пристъпи към тайно гласуване. 

Комисия по провеждане на гласуването: проф. Н. Кутев, проф. И. Ланджев и доц. М. Савов. 

Резултат: 19 „да“, 0 „не“, 1 „бяла“. Въз основа на този вот, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за преминаване на ас. д- р Мира Бивас, на длъжност главен асистент, на 

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

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

дмн Виржиния Кирякова, относно продължаване на трудовия й договор по реда на §4, ал. 2 

от ПЗР на Устава на БАН, се пристъпи към тайно гласуване. Комисия по провеждане на 

гласуването: проф. Н. Кутев, проф. И. Ланджев и доц. М. Савов. Резултат: 17 „да“, 0 „не“, 2 

„бели“. Въз основа на този вот, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Виржиния Кирякова, по реда на §4, ал. 2 от 

ПЗР на Устава на БАН 

5.10. По предложение на чл.-кор. Олег Мушкаров, относно участие на ИМИ като 

съорганизатор на 6
th

 International Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 

без финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участие на ИМИ като съорганизатор на 6
th

 International Colloquium 

on Differential Geometry and its Related Fields, без финансови ангажименти. 

5.11. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, относно участие на ИМИ като 

съорганизатор на Международна конференция „NTADES 2018“ 18.06-21.06.2018 г., без 

финансови ангажименти, осигуряване от ИМИ на административното обслужване и 

публикуване на трудовете на конференцията в списание ПЛИСКА, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участие на ИМИ като съорганизатор на Международната 

конференция „NTADES 2018“ 18.06-21.06.2018 г., без финансови ангажименти, осигуряване 

от ИМИ на административното обслужване и публикуване на трудовете на конференцията в 

списание ПЛИСКА. 

5.12. По доклад от Румян Лазов, председател на Библиотечния съвет при ИМИ, и Ваня 

Григорова, началник отдел БНИ, относно стратегия за работа на Библиотечния съвет на 

ИМИ, НС 
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РЕШИ: 

Приема предложената стратегия за работа на Библиотечния съвет. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По утвърждаване на атестацията на Микела Трамонти, докторант на самостоятелна 

подготовка към секция МЛ, с научни консултанти доц. д-р Десислава Панева-Маринова и 

доц. д-р Евгения Сендова, за периода 27.02 2017 г. -26.02.2018 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава атестацията на Микела Трамонти, докторант на самостоятелна подготовка 

към секция МЛ, с научни консултанти доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р 

Евгения Сендова, за периода 27.02 2017 г. -26.02.2018 г 

6.2. По приемане на индивидуалните планове на: 

- Павел Стойнов, задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител 

проф. дмн Анжела Славова; 

- Паскал Пиперков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител 

проф. дмн Илия Буюклиев,  

НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалните планове на: 

- Павел Стойнов, задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител 

проф. дмн Анжела Славова; 

- Паскал Пиперков, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител 

проф. дмн Илия Буюклиев. 

6.3. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, и протокол от 

заседание на секцията, относно откриване па процедура и избор на научно жури за защита на 

дисертационния труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ от 

Красимир Кънчев, докторант на самостоятелна подготовка, НС 

РЕШИ: 

Избира научно жури за защита на дисертационния труд за придобиване на образователна 

и научна степен „доктор“ от Красимир Кънчев, докторант на самостоятелна подготовка: 

- чл.-кор. дмн Олег Мушкаров, ИМИ-БАН – вътрешен; 

- чл.-кор. дмн Стефан Иванов, ИМИ-БАН – вътрешен; 

- проф. дмн Манчо Манчев, ПУ „П. Хилендарски“ – външен; 

- проф. д-р Огнян Касабов, ВТУ „Т. Каблешков“ – външен; 

- доц. д-р Иван Минчев - ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“ – външен. 

Резерви: 

- проф. дмн Йохан Давидов, ИМИ-БАН –  вътрешен; 

- доц. д-р Милен Христов, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – външен. 

6.4. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, председател на комисия, относно признаване 

на придобита в чужбина образователна и научна степен „доктор“ на асистент Веселин 

Филев, НС 

РЕШИ: 

Признава придобита в чужбина образователна и научна степен „доктор“ на асистент 

Веселин Филев. 
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По точка седма от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

Отново по точка втора от дневния ред 

След изчерпване на точките от дневния ред, НС продължи дискусията по утвърждаване 

на документите за атестацията на служителите в ИМИ за периода 01.01.2015-31.12.2017 г. 

(при осигурено проектиране на документите на екрана на залата).  

Атестационната карта за научно-помощен и административен персонал и атестационната 

карта за научно-технически персонал бяха приети без промяна. 

Разглеждането на атестационната карта за учен протече на принципа на преглеждане на 

отделните части и разглеждане на постъпили бележки по реда на дейностите. 

В частта „Публикации“ проф. Цв. Цачев прочете възражението на проф. А. Славова защо 

реферативните бази Mathematical Reviews, zbMATH и РЖ Математика са извадени от  т.нар. 

„световни вторични литературни източници“. Предложението беше подкрепено от проф. Н. 

Димитрова. Доц. В. Милушева отбеляза, че нямаме осигурен достъп до РЖ Математика. Доц. 

Кр. Иванова предложи да се включат и цифровите библиотеки на IEEE и ACM. След 

гласуване се прие да се вмъкне нова подточка „1.2.1. Статии в рецензирани списания и 

тематични сборници, вкл. сборници от научни форуми, включени в реферативните бази 

Mathematical Reviews или zbMATH или цифровите библиотеки IEEEXplore или ACM DL“ като 

публикациите се оценяват с 6 т./бр. 

В старите 1.2.1 и 1.2.2. (новата номерация се измества с единица) доц. Кр. Иванова 

отбеляза, че вместо делението „чуждестранни или международни академични издателства“ и 

„български академични издателства“ и по-добре да се използва делението, предложено в 

монографиите (т. 1.3.1 и т. 1.3.2). След гласуване се прие тези точки да станат „1.2.2. 

Статии в рецензирани списания и тематични сборници, вкл. сборници от национални или 

международни научни форуми, непопадащи в т. 1.2.1., издадени от реномирани 

международни издателства (съгл. приложен списък)“ и „1.2.3. Статии в рецензирани 

списания и тематични сборници, вкл. сборници от национални или международни научни 

форуми, непопадащи в т. 1.2.1. и в т. 1.2.2.“. 

По отношение на промяната на оценъчните точки на „1.4.3. Цитирания в електронната 

база ArXiv“ от 1 т. на 2 т. се проведе гласуване. Предложението не се прие. 

В групата 1.5 доц. Кр. Иванова предложи да се изчисти нюансът „чуждестранен“ при 

форумите и делението да е спрямо това дали събитието е международно или национално, 

независимо на коя държава. След гласуване предложението се прие. 

Доц. В. Милушева обърна внимание, че в указанията има ограничение за отчитане на не 

повече от две публикации в тома на даден форум. По аналогия следва да се постави 

ограничение и за не повече от два доклада на един и същ форум. Предложението се прие. 

За т. 2.1.1 и 2.1.3 проф. Цв. Цачев запозна с възражението на проф. Т. Чехларова за 

същественото занижаване на оценъчните точки за ръководител на колектив. Проф. Н. 

Николов обоснова решението на КНПСП с аргумента, че предишните стойности на оценките 

за ръководител на проект са били непропорционално високи спрямо оценките на членовете 

на колектива. След проведено гласуване възражението не се прие. 

В т. 2.1.5.а. проф. Н. Димитрова предложи да се добави и подготовката на проект по 

оперативните програми на ЕС, а не само на рамковите програми, както е в момента. След 

гласуване предложението се прие. 

За т. 2.3, т. 2.4 и т. 4.3 се взе решение да отпадне изискването „когато ученият е посочил 

месторабота в ИМИ-БАН“. 

За т. 2.3.1. и т. 2.3.2. доц. Кр. Иванова отново повдигна въпросът разделянето на 

издателствата да е по вече приетия по-горе критерий. След проведено гласуване се взе 
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решение тези точки да станат „2.3.1. Редактор на научен сборник (сборник трудове от 

конференция / тематичен сборник), издаден от реномирано международно издателство 

(съгл. приложен списък); гост-редактор на брой в списание или на том в поредица, 

индексиран в WoS, Scopus или ERIH Plus“ и „2.3.2. Редактор на научен сборник (сборник 

трудове от конференция / тематичен сборник); гост-редактор на брой в списание или на 

том в поредица, непопадащи в т. 2.3.1.“ 

За т. 4.6.3. и т. 4.6.4. се взе решение да се приложи същият стандарт на разделяне – 

„международно“ – „национално“ и да отпадне думата „чуждестранно“. 

След тези дискусии НС прие така коригираната атестационна карта за учен и Указанията 

за попълването й. 

В резултат на обсъжданията и гласуванията НС 

РЕШИ: 

1. Приема Атестационна карта за учен от ИМИ-БАН с направените изменения. 

2. Приема изготвените Указания за попълване на Атестационна карта за учен. 

3. Приема без изменение Атестационна карта за научно-технически персонал. 

4. Приема без изменение Атестационна карта за научно-помощен и административен 

персонал. 

5. Предлага на Директора да издаде Заповед за обща атестация на служителите в ИМИ-

БАН. 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

 

             (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

 

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


