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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(ПРОТОКОЛ № 6) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 22.06.2018 г. 

от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. Иванова, акад. В. Дренски, акад. П. 

Попиванов, 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 Ц. Байчева, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. 

Манева, проф. д-р Н. Димитрова, 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: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), акад. Ю. Ревалски, проф. дмн П. Бойваленков 

и проф. д-р А. Ескенази. 

Проф. д-р Ц. Цачев откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният 

състав е 24 души. На заседанието присъстват 21 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. Обсъждане на минималните национални изисквания към кандидатите за придобиване 

на научна степен и за заемане на академична длъжност, които ще бъдат определени в 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

4. Доклади. 

5. Докторантски въпроси. 

6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. В. Дренски уведоми, че е излязло окончателното решение на Върховният 

административен съд по делото с ответник Научния съвет като решението е в полза на ИМИ. 

1.2. Вчера са се състояли защитите на дипломните работи на бакалаврите от 

Художествената академия, сред които е била Мирела Събева, защитаваща със стенописа в 

ИМИ между втория и третия етаж. 

1.3. Тия дни се провеждат две конференции, на които ИМИ е съорганизатор, но отново в 

плакатите на конференциите името и/или логото на ИМИ не фигурира. Едната конференция е 

BIOMATH – обяснението е било, че, поради участието като организатори на много институти 

от БАН, е написана БАН като цяло. На другата конференция – NTADES, като официален 

организатор стои името на секцията, а не на Института. Да се надяваме, че в сборниците към 

тези конференции ще бъде отразен ИМИ като съорганизатор. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 



2 

 

По точка трета от дневния ред 

Взе се решение тази точка да се разгледа след пета точка от дневния ред. 

По точка четвърта от дневния ред 

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

чл.-кор. Стефан Иванов, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състоя дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на чл.-кор. Стефан Иванов на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

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

доц. д-р Владимир Вельов, относно продължаване на трудовия му договор, по реда на §4, ал. 

2 от ПЗР на Устава на БАН, се състоя дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Владимир Вельов по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

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

проф. д-р Петър Миланов, относно продължаване на трудовия му договор, по реда на §4, ал. 2 

от ПЗР на Устава на БАН, се състоя дискусия. След дискусията, 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. 

4.4. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ и заявление от 

доц. д-р Евгения Сендова, относно избирането ѝ за асоцииран член на ИМИ, се състоя 

дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Евгения Сендова за асоцииран член на ИМИ за срок от три години. 

4.5. По приемане на отчети по проекти с ФНИ, НС 

РЕШИ: 

Приема следните отчети по проекти с ФНИ: 

- Проект ДФНИ И02/10 „Вариационен анализ в нормирани пространства и 

приложения“ с научен ръководител акад. Юлиан Ревалски; 

- Проект ДФНИ И02/18 „Компютърни и комбинаторни изследвания в алгебрата и 

приложения“ с научен ръководител акад. Веселин Дренски; 

- Проект ДФНИ И02/2 „Кодове и комбинаторни конфигурации“ с научен ръководител 

проф. дмн Илия Буюклиев. 

4.6. По доклад от доц. д-р Ивайло Кортезов, ИД ръководител секция ОМИ, протокол от 

заседание на секцията и доклад от проф. д-р Кирил Банков относно номиниране на проф. д-р 

Борислав Лазаров за награждаване с наградата Пол Ердьош на Световната федерация за 

национални математически състезания (WFNMC), се състоя дискусия. След дискусията, НС  

РЕШИ: 

Проф. К. Банков да представи информация за статута на наградата Пол Ердьош на 

Световната федерация за национални математически състезания (WFNMC). Да се помолят 

акад. П. Кендеров и проф. И. Табов като предишни носители на наградата за мнение. 
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4.7. По доклад от проф. дмн Емил Колев относно акредитиране на УчИМИ от ИМИ-БАН 

за провеждане на квалификационни курсове за учители за получаване на кредити, НС 

РЕШИ: 

Отлага разглеждането за следващ съвет, като преди това се предостави нормативната 

основа, че ИМИ-БАН е акредитиран да дава такива кредити, както и да акредитира други 

организации (в случая УчИМИ) за това. 

4.8. По утвърждаване на двустранно сътрудничество на ИМИ с Висш технологичен 

институт в Мисантла, Мексико, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава предложение за двустранното сътрудничество без финансови ангажименти на 

ИМИ с Висш технологичен институт в Мисантла, Мексико. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По утвърждаване на конспект за базов докторантски изпит от индивидуалния план на 

Зоя Кичева, редовен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела 

Попиванова, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспект за базов докторантски изпит от индивидуалния план на Зоя Кичева, 

редовен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела Попиванова. 

5.2. По утвърждаване на атестацията на Красимир Ангелов, задочен докторант към секция 

ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска за периода август 2017 – юли 

2018 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава атестацията на Красимир Ангелов, задочен докторант към секция ММЧА, с 

научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска за периода август 2017 – юли 2018 г. 

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

относно зачисляване на магистър Нектариос Мамуцис като докторант на самостоятелна 

подготовка по докторантска програма Информатика, НС 

РЕШИ: 

Зачислява магистър Нектариос Мамуцис като докторант на самостоятелна подготовка по 

докторантска програма Информатика, с тема „Операционно концептуално моделиране при 

изграждане и поддържане на виртуални общности“, с научен консултант проф. д-р Радослав 

Павлов, считано от 25.06.2018 г. 

По точка трета от дневния ред (продължение) 

3.1. Проф. Н. Николов запозна с решението на КНПСП във връзка с предишно постъпило 

предложение от проф. Н. Живков за разглеждане на въпроса как резултатите на колеги, които 

са асоциирани членове, професори-емеритус и член-кореспонденти и академици, които вече 

не са на работа в ИМИ да се отразяват в отчетите на ИМИ. НС подкрепи решението на 

Комисията и 

РЕШИ: 

В Отчета на ИМИ да бъде оформяна отделна глава, която да включва резултатите на колеги, 

които са асоциирани членове, професори-емеритус и член-кореспонденти и академици, които 

вече не са на работа в ИМИ. По този начин тези данни няма да влияят на задължителните 

отчети, но ще представят цялостната работа на ИМИ пред обществото. 
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3.2. Проф. Н. Николов накратко представи предложенията на Комисията за изменения в 

минималните национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и за 

заемане на академична длъжност, които ще бъдат определени в Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ (предложението на КНПСП беше разпратено предварително по електронната поща 

на членовете на НС) се състоя дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Приема предложенията на КНПСП за изменения в минималните национални изисквания 

към кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност, които 

ще бъдат определени в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ с изключение на промяната на 

текста „издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация“, който да стане „издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация по определен от МОН/НАЦИД списък“. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Проф. К. Иванов предложи да се възложи на двама колеги да лобират пред МОН за 

приемане на предложенията за минимални национални изисквания се състоя дискусия. След 

дискусията, НС  

РЕШИ: 

Препоръчва на административното ръководство на ИМИ, на ръководството на НС и на 

КНПСП да лобира за приемане на предложените изменения за минималните национални 

изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академична 

длъжност, които ще бъдат определени в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

 

 

 

      ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  (п) 

 

         (проф. д-р. Ц. Цачев) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ: (п)  СЕКРЕТАР НА НС:      (п) 

 

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


