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Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 10) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 30.11.2018 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, акад. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. 

Ланджев, 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: чл.-кор. Н. Николов (чужб.), проф. дмн Е. Колев, проф. дмн Й. Давидов, 

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 21 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. Обсъждане на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в ИМИ. 

4. Доклади. 

5. Докторантски въпроси. 

6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Акад. В. Дренски внесе предложение за обявяване на два конкурса за главен асистент за 

нуждите на секция „Алгебра и логика“ по: 

- Алгебра и теория на числата (структурна теория на асоциативните пръстени и 

унитарните им модули), 

- Математически методи във физиката (алгебрични и статистически методи). 

След обсъждане, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурси за: 

- главен асистент по Алгебра и теория на числата (структурна теория на асоциативните 

пръстени и унитарните им модули), 

- главен асистент по Математически методи във физиката (алгебрични и статистически 

методи), 

за нуждите на ИМИ със срок два месеца от обявата в ДВ. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Чл-кор. О. Мушкаров отбеляза, че във връзка с измененията в ППЗРАСРБ за да може 

да формираме жури по процедурите, трябва да започнем да регистрираме хората в НАЦИД. 

Затова проф. В. Милушева в следващата седмица ще изготви формуляр, който ще се раздаде 

на секретарите на секции за разпространение сред служителите. 

Акад. Ю. Ревалски съобщи, че скоро ще се публикува програмата за младите учени и ще 

почнат да постъпват документи. Срокът ще е до два месеца след обявяването. Желателно е 

ИМИ да се активизира за потенциални кандидати, включително от други държави. 
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По точка трета от дневния ред 

3.1. По отговор на зададен въпрос към адвокат Даниела Вулева за член 10 (2) от 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности на ИМИ, който в момента гласи „Материалите, рецензиите и становищата по 

конкурса се поставят на интернет страницата на ИМИ най-късно 14 дни преди заседанието на 

Научния съвет по съответната процедура“, доц. Кр. Иванова запозна колегите с мнението на 

Д. Вулева е, че съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗРАСРБ „в срок до един месец преди заключителното 

заседание на научното жури на интернет страницата на научната организация се публикуват 

изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им след защита на 

докторска дисертация, както и рецензиите и становищата на членовете на журито, по реда на 

чл.4, ал.13 от закона“. 

Акад. В. Дренски каза, че мнението и на юристите в БАН също е, че материалите трябва да 

стоят поне 1 месец. Софийският университет разрешава дилемата „повече или по-малко от 1 

месец“ като ги поставя на сайта си точно един месец преди заключителното заседание на 

научното жури. 

След проведената дискусия, с явно гласуване НС 

РЕШИ: 

Член 10, алинея 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика при БАН се 

изменя на: „В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на 

интернет страницата на ИМИ се публикуват изготвените от участниците в процедурата 

материали, както и рецензиите и становищата на членовете на журито“. 

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

проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС относно предложение за допълнение 

и изменение на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в ИМИ, се състоя дискусия. 

След проведената дискусия, НС  

РЕШИ: 

Отлага вземането на решение за изменение на член 3 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от КНПСП за утвърждаване на критерии за обективизиране на 

научно-изследователския и научно-приложен принос на сътрудниците на ИМИ-БАН и във 

връзка със стимулирането на водещи иновативни и полезни за българското общество и 

държава научни изследвания и дейности през 2018 година се състоя дискусия. След 

проведената дискусия НС 

РЕШИ: 

Приема следните  

КРИТЕРИИ 

за обективизиране на научно-изследователския и научно-приложен принос на 

сътрудниците на ИМИ-БАН и във връзка със стимулирането на водещи иновативни и 

полезни за българското общество и държава научни изследвания и дейности за 2018 г. 

 

1. За основа се вземат критериите на ОС на БАН за разпределение на бюджетната издръжка в 

частност на следните основни компоненти: 

- брой докторантури; 

- проектна и патентна дейност; 

- публикационна дейност в реферирани, индексирани и/или издания с импакт 

фактор/ранг. 
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2. За основа на обективизирането служи приетата през 2018 г. Атестационна карта за учен от 

ИМИ. 

3. Оценката се прави на основата на научния отчет на ИМИ за 2017 година. 

4. В публикационната дейност се оценяват само монографиите и публикациите от списъка с 

реферирани, индексирани и/или издания с импакт фактор (IF) или импакт ранг (SJR) от 

научния отчет на ИМИ за 2017 година. Отделните категории се стимулират по следния 

начин: 

монография в реномирано издателство от списъка на БАН 80 т. 

монография в друго издателство 50 т. 

статия в списание или рецензиран тематичен сборник:   

- с IF в категория Q1 на съответната група списания 80 т. 

- с IF в категория Q2 на съответната група списания 50 т. 

- с IF в категория Q3 на съответната група списания 30 т. 

- с IF в категория Q4 на съответната група списания 20 т. 

- в издание без IF, с SJR 15 т. 

- в издание, което няма IF или SJR, но се индексира или реферира в Scopus, Web of 

Science, MathSciNet, zbMATH 

10 т. 

За публикация с двама или повече автора се приема принципът, че всеки от авторите получава 

пълния брой точки. Признават се най-много по 2 броя публикувани статии в сборник трудове 

на една и съща конференция. 

5. В проектната дейност се оценяват проекти със съществен принос към ИМИ. 

- научен проект, финансиран от външни за България източници, който има 

отчисления за ИМИ 

60 т. 

- научен проект, финансиран от външни за България източници, който няма 

отчисления за ИМИ  

35 т. 

- научен проект, финансиран от други източници извън БАН и проект или договор 

за реализиране и комерсиализация на научни продукти 

35 т. 

6. На стимулиране подлежат сътрудници на ИМИ на основен пълен трудов договор в ИМИ 

към 31.12.2018 г., през 2017 г. са били на основен пълен трудов договор в ИМИ и не са 

били в дългосрочен неплатен отпуск през 2017 или 2018 година. 

4.2. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно откриване 

на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на тема „Класификация на 

дизайни и сродни на тях комбинаторни структури“ за придобиване на научна степен „доктор 

на науките“ се състоя дискусия. След проведената дискусия, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния 

труд на проф. Св. Топалова “Класификация на дизайни и сродни на тях комбинаторни 

структури“ за придобиване на научна степен „доктор на науките“. 

4.3. По доклад от проф. Огнян Кунчев, и.д. председател на КНПСП, относно статута на 

ВНЗ Информационно моделиране и доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ 

Информационно моделиране, относно запазване на статута се състоя дискусия. След 

проведената дискусия, НС 

РЕШИ: 

Продължава дейността на ВНЗ „Информационно моделиране“ с 2 години. 



4 

 [Type text] [Type text] 

 

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

проф. д-р Мария Нишева-Павлова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно 

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

дискусия, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Мария Нишева-Павлова на непълно работно 

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

4.5. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ и заявление от проф. 

дмн Иван Ланджев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН Устава на БАН се състоя дискусия. След проведената 

дискусия, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Иван Ланджев на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.6. По протокол от заседание на секция ДУМФ и заявление от проф. дмн Георги Попов, 

относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН се състоя дискусия. След проведената дискусия 

НС 

РЕШИ: 

1. Продължава трудовия договор на проф. дмн Георги Попов по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН за срок от 1 година. 

2. Предлага на Атестационната комисия до Нова година да направи атестация на проф. дмн 

Георги Попов по тазгодишните атестационни критерии. 

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

моделиране и молба от проф. дпн Йордан Табов, относно избирането му за асоцииран член на 

ИМИ-БАН се състоя дискусия. След проведената дискусия, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дпн Йордан Табов, за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 години. 

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

моделиране и молба от доц. д-р Маргарита Спиридонова, относно избирането ѝ за асоцииран 

член на ИМИ-БАН се състоя дискусия. След проведената дискусия, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Маргарита Спиридонова за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 

години. 

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

доц. д-р Пенка Майстер, относно избирането ѝ за асоцииран член на ИМИ-БАН се състоя 

дискусия. След проведената дискусия, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Пенка Майстер за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 години. 

4.10. По приемане на отчети по проекти за 2018 г., НС 

РЕШИ: 

Приема следните отчети по проекти за 2018 г: 

- проект за съвместни научни изследвания със Сръбска академия на науките и 

изкуствата на тема Аналитични и числени методи за диференциални и интегрални 

уравнения и математически модели от произволен (дробен или цял) ред, с научен 

ръководител проф. дмн Виржиния Кирякова; 
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- проект за съвместни научни изследвания с Аристотел университет, Гърция, на тема 

Хибриден модел базиран на Метод на гранични интегрални уравнения за 

разпространението на сеизмични вълни в нехомогенна геоложка среда, с научен 

ръководител доц. д-р Георги Бояджиев.  

4.11. По утвърждаване на предложения за приоритетно финансиране на задачи от 

тематичния план на ОИЯИ за 2019 г. „Методы, алгоритмы и программное обеспечение для 

моделирования физических систем, математической обработки и анализа экспериментальных 

данных“, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава предложения за приоритетно финансиране на задачи от тематичния план на 

ОИЯИ за 2019 г. „Методы, алгоритмы и программное обеспечение для моделирования 

физических систем, математической обработки и анализа экспериментальных данных“: 

- по тема „Математическое моделирование нелинейных систем и физических 

процессов“ с ръководител проф. д-р Наталия Кольковска; 

- по тема „Символьно-численные методы решения систем алгебраических уравнений, 

возникающих в перспективных задачах телекоммуникации“ с ръководител доц. д-р 

Стоян Порязов. 

4.12. По утвърждаване на проектно предложение по конкурс на ФНИ за проекти по 

програма за двустранно сътрудничество 2018 г. с Индия по тема „Перспективни методи за 

предвиждане на качеството на обслужване в мрежи за информационни и комуникационни 

услуги“ с научен ръководител д-р Златинка Ковачева, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение по конкурс на ФНИ за проекти по програма за 

двустранно сътрудничество 2018 г. с Индия по тема „Перспективни методи за предвиждане на 

качеството на обслужване в мрежи за информационни и комуникационни услуги“ с научен 

ръководител д-р Златинка Ковачева. 

4.13. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ, относно 

утвърждаване на ИМИ като съорганизатор на Международна конференция „NTADES 2019“ в 

периода 01-04.07.2019 г. в Св. Св. Константин и Елена, с предложение за осигуряване от ИМИ 

на административното обслужване без никакви финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава ИМИ като съорганизатор на Международна конференция „NTADES 2019“ в 

периода 01-04.07.2019 г. в Св. Св. Константин и Елена, с осигуряване от ИМИ на 

административното обслужване без никакви финансови ангажименти. 

4.14. По доклад от Здравка Желева, отговорник Магистърски програми, относно 

информация за приема на студенти през новата 2018-2019 учебна година в съвместните с НБУ 

магистърски програми „Управление на проекти в ИТ“ и „Финансово-счетоводен мениджмънт 

и застраховане“, НС 

РЕШИ: 

Приема информацията за приема на студенти през новата 2018-2019 учебна година в 

съвместните с НБУ магистърски програми „Управление на проекти в ИТ“ и 

„Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По утвърждаване на атестацията на Николай Николов, редовен докторант към секция 

ИОВС, с научен ръководител проф. дмн Евгения Стоименова за периода 01.01.2018 г. – 

31.12.2018 г. , НС 

РЕШИ: 

 



6 

 [Type text] [Type text] 

 

Утвърждава атестацията на Николай Николов, редовен докторант към секция ИОВС, с 

научен ръководител проф. дмн Евгения Стоименова за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

5.2. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС, относно 

отчисляване с право на защита на Николай Николов, редовен докторант към секцията, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита на Николай Николов, редовен докторант към секция ИОВС. 

5.3. По доклад от акад. Юлиан Ревалски, научен ръководител на Детелина Камбурова, 

редовен докторант към секция ИОВС, относно удължаване на срока за подготовка с 1 година, 

без право на стипендия, НС 

РЕШИ: 

Продължава срока за подготовка на Детелина Камбурова, редовен докторант към секция 

ИОВС с 1 година, без право на стипендия. 

5.4. По утвърждаване на конспекти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспектите: 

- за специализиран докторантски изпит от индивидуалния план на Янко Пунчев, 

докторант на самостоятелна подготовка към секция ИОВС, с научен консултант проф. 

дмн Огнян Кунчев; 

- за базов докторантски изпит от индивидуалния план на Павел Стойнов, задочен 

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

5.5. По доклад от комисията за признаване на придобита в чужбина образователна и 

научна степен „доктор“ от Петър Петров, асистент в секция АГТ, с предложение НС на ИМИ 

да признае присъдената от Университета на Джорджия образователна и научна степен 

„доктор“ като я приравни на образователна и научна степен „доктор“ в Република България по 

научната специалност „Геометрия и топология“ се състоя дискусия. След проведената 

дискусия, НС 

РЕШИ: 

Признава придобита в чужбина образователна и научна степен „доктор“ от Петър Петров, 

присъдената образователна и научна степен „доктор“ от Университета на Джорджия, като я 

приравнява на образователна и научна степен „доктор“ в Република България по научната 

специалност „Геометрия и топология“. 

По точка шеста от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 


