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Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 4) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 20.04.2018 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 П. Бойваленков, 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, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас. 

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

(чужб.), проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р А. Ескенази. 

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. Доклади. 

4. Докторантски въпроси. 

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. В. Дренски призова за по-акуратно спазване на приетия в ИМИ-БАН ред на 

процедурите и документооборота, визирайки зачестили практики за неподаване навреме за 

одобряване от НС на проектопредложения и други процедури. 

1.2. Във връзка с предстоящо издаване на брой от Списание на БАН, представящо ИМИ-

БАН, се реши да се приканят учени с добри постижения в последните години от различните 

научни направления да представят кратки статии до 15.09.2018 г. 

1.3. По доклад от акад. В. Дренски относно определяне на размера на възнагражденията за 

научни степени се състоя дискусия.  

Акад. В. Дренски изложи своите доводи, че предложеното съотношение от ОС на БАН – 

300 лв. за доктор на науките и 200 лв. за доктор, намалява разликата между двете степени, 

която той предлага да се компенсира с 50 лв. по-висок таван за бонусите за активна работа на 

докторите на науките. Отново обърна внимание на изискването да бъде изписвано пълното 

наименование на института и академията в публикациите, защото в противен случай тези 

публикации не се признават при разпределянето на бюджета. 

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Считано от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. месечното възнаграждение за научна степен да 

бъде: 

за доктор на науките:  300 лв. 

за доктор: 200 лв. 
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1.4. По доклад на Директора от 22.03.2018 г., доклад-отговор от проф. дмн Анжела Славова 

Попиванова до Председателя на НС на ИМИ от 27.03.2018 г. и постъпило нейно заявление за 

оставка от Атестационната комисия (по e-mail до Председателя на НС на 20.04.2018 г.) се 

състоя дискусия. 

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

1. Във връзка с подадената оставка от проф. дмн Анжела Славова Попиванова като член на 

Атестационната комисия при НС на ИМИ-БАН, НС възлага на председателя на 

Атестационната комисия да внесе предложение за нов член на Атестационната комисия на 

следващото заседание на НС. 

2. НС отклонява искането на проф. дмн Анжела Славова Попиванова за отговор на 

поставените от нея въпроси, тъй като отговорите се съдържат в предоставените й до момента 

материали. 

3. НС продължава да настоява проф. дмн Анжела Славова Попиванова да даде отговор на 

възникналите проблеми с обявяването на импакт фактор на публикации, които нямат такъв. 

Акад. П. Попиванов напусна заседанието. 

По точка втора от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че в бр.30 на ДВ от 03.04.2018 г. е публикуван Закон за 

изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България. Във връзка с това, след приемането на Правилника за приложението му и след 

приемането на нов правилник на БАН, трябва да съгласуваме и нашите правилници. 

По точка трета от дневния ред 

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

заседание, относно избор на научно жури по конкурса за професор по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност Геометрия и топология (Диференциална геометрия), НС 

РЕШИ: 

Избира научно жури по конкурса в състав: 

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

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

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

4. проф. дмн Манчо Манев – ПУ „Паисий Хилендарски“ – външен; 

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

6. доц. дмн Георги Георгиев – професор в ШУ „Еп. К. Преславски“ до 20.06.2016 г. – 

външен; 

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

Резерви: 

1. проф. дмн Николай Николов – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. доц. д-р Радостина Енчева – ШУ „Еп. К. Преславски“ – външен. 

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

на научно жури по конкурса за 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), НС 
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РЕШИ: 

Избира научно жури по конкурса в състав: 

1. доц. д-р Аврам Ескенази – професор в ИМИ-БАН до 11.07.2014 г.– вътрешен; 

2. проф. д-р Нели Манева – ИМИ-БАН – вътрешен; 

3. проф. д-р Калинка Калоянова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

4. доц. д-р Георги Тупаров – ИМИ-БАН – вътрешен; 

5. акад. Иван Попчев – ИИКТ-БАН – външен; 

6. проф. дтн Иван Гарванов – УНИБИТ – външен; 

7. проф. дтн Димитър Христозов – АУБГ – външен. 

Резерви: 

1. доц. д-р Красимира Иванова – ИМИ-БАН – вътрешен; 

2. проф. дтн Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН – външен. 

3.3. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова ръководител на секция ММЧА и заявление от 

доц. д-р Иван Георгиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състояха разисквания. След разискванията, НС  

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Иван Георгиев на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН.  

3.4. По утвърждаване на проектно предложение от колектив от ИМИ-БАН, с научен 

ръководител проф. дмн Огнян Кунчев и фирмите Интеликс ООД и Центроида ООД, по обявен 

конкурс на Европейската космическа агенция AO/1-9203/18/NHSC, на тема “Web-based 

Platform for Monitoring of Regional Geodynamics, Using Ground and Satellite Data – GeodynSat”, 

НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение от колектив от ИМИ-БАН, с научен ръководител проф. 

дмн Огнян Кунчев и фирмите Интеликс ООД и Центроида ООД, по обявен конкурс на 

Европейската Космическа Агенция AO/1-9203/18/NHSC, на тема „Web-based Platform for 

Monitoring of Regional Geodynamics, Using Ground and Satellite Data – GeodynSat“. 

3.5. По утвърждаване на проектно предложение по бюджетната субсидия на тема: „Научно 

осигуряване на състезания по математическа лингвистика: стратегии и учебни материали“, с 

научен ръководител доц. д-р Иван Держански, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава разширяване на приетия проект по ос „Проекти, свързани с работата с млади 

таланти“ на бюджетната субсидия с частта „математическа лингвистика“ и разширяване на 

състава с новопредложения колектив, с което проектът става: „Научно осигуряване на 

състезания по математика, информатика и математическа лингвистика: стратегии и учебни 

материали“, с ръководител: проф. дмн Емил Колев (2017–2019 г.). 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По утвърждаване на конспекти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните конспекти: 

- за специализиран докторантски изпит „Технологии и ресурси за осигуряване на 

иновативни методи и приложения в образователния процес (част 1)“ от 
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индивидуалния план на Орлин Кузов, докторант на самостоятелна подготовка към 

секция МЛ, с научен консултант доц. д-р Десислава Панева-Маринова; 

- за базов докторантски изпит „Технологии за представяне и управление на 

знания“ от индивидуалния план на Александра Николова, редовен докторант към 

секция МЛ, с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов. 

4.2. По промяна на темата на дисертационния труд на Красимир Ангелов, задочен 

докторант към секция ММЧА, НС 

РЕШИ: 

Променя темата на дисертационния труд на Красимир Ангелов, задочен докторант към 

секция ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска, от „Моделиране и 

компютърна симулация на нелинейни вълнови процеси“ на „Числено изследване на 

двумерното уравнение на Бусинеск“. 

4.3. По предложение и протокол от заседание на секция ММЧА, относно допускане до 

предварителна защита на задочния докторант Тихомир Иванов, НС 

РЕШИ: 

Допуска до предварителна защита задочен докторант Тихомир Иванов, с научен 

ръководител проф. д-р Нели Димитрова. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Проф. дмн В. Кирякова предложи да се изкаже благодарност на комисията за 

качествено и в срок извършената работа, възложена от НС по проверка на данните в отчетите 

за 2016 г. и 2017 г. 

Акад. В. Дренски подкрепи предложението, като отбеляза, че ИМИ е получил най-голяма 

субсидия по Компонента 2за публикации и цитирания. 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

 

             (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

 

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

 


