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Р Е Ш Е Н И Я 
 

(ПРОТОКОЛ № 9) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 02.11.2018 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, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Й. 

Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн Ц. 

Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. 

Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен 

глас. 

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. 

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

Кольковска (чужб.). 

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

Редуцираният състав е 22 души. На заседанието присъстват 18 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. Доклад от Атестационната комисия при НС на ИМИ за резултатите от извършената 

през 2018 година атестация на служителите в ИМИ. 

4. Предложение за: 

- нов Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане 

на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН; 

- приемане на Европейската харта на изследователите и Кодекс за поведение при 

подбор на изследователи; 

- Етичен кодекс на ИМИ-БАН. 

5. Доклади. 

6. Докторантски въпроси. 

7. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. В. Дренски поздрави от името на НС проф. Николай Николов по случай избора 

му за член-кореспондент на БАН и проф. Вирджиния Кирякова по случай награждаването ѝ от 

БАН за високи научни постижения – публикации в научни списания със световно значение в 

направлението по случай Деня на народните будители. 

1.2. Акад. В. Дренски уведоми, че процесът, предизвикан от И. Йорданов окончателно е 

приключил. В момента ИМИ е предявило иск за възстановяване на адвокатските разходи чрез 

съдия-изпълнител. Делото, предизвикано от д-р Б. Шишков, тече в момента. 

1.3. Акад. В. Дренски запозна колегите, че предстои избор на нов представител от 

направление ИИНТ в УС на БАН, защото проф. Галя Ангелова е избрана за директор на 

ИИКТ.  

1.4. Акад. В. Дренски представи подготвителните дейности по предстоящото представяне 

на ИМИ в БАН на 14.11.2018 г.  

1.5. Акад. В. Дренски уточни, че ВНЗ "Информационно моделиране" е създадено през 2011 

г. с ръководител доц. С. Порязов със срок 1 година. През 2012, 2014, 2016 е продължаван срока 

на звеното с по 2 години, като през 2016 г. доц. С. Порязов е избран отново за ръководител на 

звеното. Има три възможности – да се закрие, да се продължи срокът или да стане секция. 

Предложи КНПСП заедно с ръководството на ДС и на НС да направят предложение. 
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Чл.-кор. Н. Николов, председател на КНПСП, съобщи, че излиза в дългосрочен отпуск и 

предложи проф. О. Кунчев, член на КНПСП, да го замества. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Проф. Цв. Цачев, председател на Атестационната комисия към НС на ИМИ прочете 

доклада на комисията с резултатите от извършената атестация на служителите на ИМИ. След 

дискусия НС 

РЕШИ: 

1. Приема предложената атестация на научния състав на ИМИ, съгласно Доклада на 

Атестационната комисия и Приложенията към него. 

2. Приема за сведение предложените от Атестационната комисия резултати по 

атестацията на научно-помощния и административен персонал и възлага на 

Ръководството на ИМИ да ги анализира и вземе решение по тях. 

3. Приема обобщения доклад на Атестационната комисия до Управителния съвет на БАН, 

съдържащ отчета за извършената през 2018 г. атестация в ИМИ. 

4. Изказва благодарност на членовете на Атестационната комисия за извършената от тях 

работа по атестирането. 

5. Резултатите от атестацията да бъдат обявени на интернет страницата на ИМИ, като 

достъпът до тях да е разрешен само от вътрешната мрежа на ИМИ. 

3.2. По въпроса за избор на Апелативна комисия НС 

РЕШИ: 

Избира Апелативна комисия в състав: 

- проф. Н. Димитрова – зам.-директор; 

- проф. В. Милушева – научен секретар; 

- доц. Кр. Иванова – секретар на НС; 

- проф. Цв. Цачев –председател на АК. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. Проф. В. Милушева запозна с проекта на Правилник за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по 

математика и информатика на БАН.След дискусия НС 

РЕШИ: 

Приема нов Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане 

на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН. 

4.2. Чл.-кор. О. Мушкаров запозна колегите с Европейската харта на изследователите и 

Кодекса за поведение при подбор на изследователи, както и с документа, изготвен от БАН, 

показващ как българското законодателство и съответните правилници и кодекси на БАН и 

звената на БАН защитават изпълнението на хартата и кодекса. След дискусия НС: 

РЕШИ: 

Приема Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбор на 

изследователи. 

4.3. Доц. Кр. Иванова представи подготвените материали във връзка с изготвянето на 

Етичен кодекс на ИМИ и призова да се избере колектив, който да изготви кодекса. След 

дискусия НС: 

РЕШИ: 

Възлага на колектив в състав: 

- проф. В. Кирякова; 
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- проф. Н. Манева; 

- ас. д-р М. Борисов. 

да изготви проект за Етичен кодекс на БАН. 

По точка пета от дневния ред 

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

проф. дмн Надежда Рибарска, относно продължаване на трудовия ѝ 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 проф. дмн Надежда Рибарска на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

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

гл. ас. д-р Станислав Харизанов, относно преназначаването му като доцент на непълно 

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

РЕШИ: 

Преназначава гл. ас. д-р Станислав Харизанов като доцент на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

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

доц. д-р Пламена Златева , относно назначаването ѝ като доцент на непълно работно време, по 

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

РЕШИ: 

Назначава доц. д-р Пламена Златева като доцент на непълно работно време, по реда на чл. 

68 от Устава на БАН. 

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

проф. д-р Кирил Банков, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

време, по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се 

състоя дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор проф. д-р Кирил Банков на непълно работно време, по реда 

на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

5.5. По приемане на отчет по ЕБР с Израелската академия на науките, НС 

РЕШИ: 

Приема отчета по ЕБР с Израелската академия на науките на тема „Нов метод за анализ на 

диференциални уравнения базиран на клетъчни нано мрежи“ с научен ръководител проф. дмн 

Анжела Славова. 

5.6. По приемане на отчети по ЕБР с Белгия и Фламандски фонд за научни изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите по ЕБР с Белгия и Фламандски фонд за научни изследвания (FWO) за 

2018 г. на: 

- тема „Математическа логика, алгебра и алгебрична геометрия“, с научен ръководител 

акад. Веселин Дренски; 

- тема „Синергия между теория на кодирането, крайни геометрии и криптография“, с 

научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева.  

5.7. По утвърждаване на двустранно сътрудничество с Института по математика и 

механика при Азърбайджанската национална академия на науките, НС 

РЕШИ: 
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Утвърждава двустранното сътрудничество на Института по математика и информатика с 

Института по математика и механика при Азърбайджанската национална академия на 

науките. 

5.8. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно 

утвърждаване на 3 учебни програми за квалификационни курсове за учители, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните учебни програми за квалификационни курсове за учители: 

- „Обучение по математика и ИТ извън класната стая“; 

- „3D принтиране в образованието – 1 част“; 

- „3D принтиране в образованието – 2 част“; 

- „Иновативни педагогически средства“. 

5.9. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно отговор 

на писмо от Любомир Любенов, Председател на УС на Педагогическа асоциация 

„Образование без граници“ за изписването на някои тригонометрични функции, НС   

РЕШИ: 

Приема отговорът от секция ОМИ да бъде изпратен на Любомир Любенов. 

5.10. По доклад от Камен Иванов, професор към секция ММЧА относно международна 

конференция “Constructive Theory of Functions, Sozopol 2019”, с предложение ИМИ съвместно 

с ФМИ-СУ „Св. Кл. Охридски“ да бъде организатор, без финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението ИМИ съвместно с ФМИ-СУ „Св. Кл. Охридски“ да бъде 

организатор на международна конференция “Constructive Theory of Functions, Sozopol 2019”, 

без финансови ангажименти. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По утвърждаване на атестации на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава атестациите на: 

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

Анжела Славова, за периода 01.01.2018 г. – 01.01.2019 г. 

- Галина Люцканова-Жекова, редовен докторант към секция ММЧА, чл.-кор. Красимир 

Данов и доц. д-р Иван Бажлеков, за периода 01.08.2017 г. – 01.10.2018 г. 

- Орлин Кузов, докторант на самостоятелна подготовка към секция МЛ, с научен 

консултант доц. д-р Десислава Панева-Маринова, за периода 02.10.2017 г. – 

01.10.2018г.; 

6.2. По приемане на индивидуални планове на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план за работа на Мирослав Димитров, задочен докторант към 

секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева. 

6.3. По приемане на работни планове на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема работния план за втората година на подготовката на Галина Люцканова-Жекова, 

редовен докторант към секция ММЧА, с научни ръководители: чл.-кор. Красимир Данов и 

доц. д-р Иван Бажлеков. 
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6.4. По утвърждаване на конспекти за специализиран докторантски изпит, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекти за специализиран докторантски изпит на: 

- Александра Николова, задочен докторант към секция МЛ, с научен ръководител доц. 

д-р Десислава Панева-Маринова, на тема „Мултимедийни цифрови библиотеки“; 

- Камен Ангелов, задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител проф. 

дмн Петър Станчев, на тема „Линейни оператори в дискретни среди и бази от данни“; 

- Георги Симеонов, задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител проф. 

дмн Петър Станчев, на тема „Технологии за виртуализация“; 

- Младен Георгиев, задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител доц. 

д-р Красимира Иванова, на тема „Компютърни инфраструктури – 

високопроизводителни центрове за данни“; 

- Йордан Пойдовски, задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител доц. 

д-р Румен Радев, на тема „Сигурност и защита на мобилни приложения“. 

6.5. По прекратяване на задочната докторантура на Катя Костова-Манова без право на 

защита по предложение на ВНЗ „Информационно моделиране“ , НС 

РЕШИ: 

Прекратява задочната докторантура на Катя Костова-Манова без право на защита. 

6.6. По утвърждаване на комисии за провеждане на конкурси за прием на редовни и 

задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 година, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава комисии за провеждане на конкурси за прием на редовни и задочни 

докторанти за учебната 2018 – 2019 година, както следва: 

- по професионално направление Педагогически науки (Методика на обучението по 

математика, информатика и информационни технологии): председател: проф. д-р 

Величка Милушева, членове: проф. д-р Тони Чехларова и доц. д-р Ивайло Кортезов; 

- по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика): 

председател: проф. д-р Величка Милушева, членове: доц. д-р Десислава 

Панева-Маринова и доц. д-р Детелин Лучев. 

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

предложение на комисия за признаване на придобита в чужбина образователна и научна 

степен „доктор“ на Петър Петров, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението на комисия за признаване на придобита в чужбина образователна и 

научна степен „доктор“ на Петър Петров: 

- чл.-кор. проф. Олег Мушкаров; 

- проф. дмн Йохан Давидов; 

- проф. дмн Ралица Ковачева. 

По точка седма от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

               (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

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


