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Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 1) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 25.01.2019 г. 

от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, доц. д-р Кр. Иванова, акад. В. Дренски, акад. П. 

Попиванов, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн Й. 

Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. 

Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р 

Н. Димитрова, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. 

Савов, доц. д-р Д. Панева-Маринова, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със 

съвещателен глас. 

ОТСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев (чужб.), акад. Ю. Ревалски и проф. дмн И. Ланджев.  

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

Редуцираният състав е 24 души. На заседанието присъстват 22 както и 1 със съвещателен глас. 

Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на годишните отчети за дейността на Национална лаборатория по 

компютърна вирусология и на Лаборатория по телематика на БАН за 2018 г. 

2. Доклад на Директора на ИМИ. 

3. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

4. Доклади. 

5. Докторантски въпроси. 

6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков относно годишния отчет за дейността на 

Национална лаборатория по компютърна вирусология за 2018 г. се проведе дискусия. След 

дискусията, НС 

РЕШИ: 

Приема годишния отчет за дейността на Национална лаборатория по компютърна 

вирусология на БАН за 2018 г. 

1.2. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов относно годишния отчет за дейността на 

Лаборатория по телематика на БАН за 2018 г. се проведе дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Приема годишния отчет за дейността на Лаборатория по телематика на БАН за 2018 г. 

По точка втора от дневния ред 

Директорът на ИМИ, акад. В. Дренски, съобщи за увеличението на заплатите на 

служителите на Института с 10%. 

2.1. По утвърждаване на представителните разходи на ИМИ за 2019 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава представителните разходи на ИМИ за 2019 г. 
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2.2. По определяне на размера на възнагражденията за научните степени за 2019 г., НС 

РЕШИ: 

Запазва размера на месечните възнагражденията за научни степени през 2019 г. както 

следва: 

 за ОНС „доктор“ – 200 лева; 

 за „доктор на науките“ – 300 лева. 

2.3. По определяне на комисия за разпределяне на средствата за допълнителни стипендии 

на редовните докторанти, НС 

РЕШИ: 

Определя комисия за разпределяне на средствата за допълнителни стипендии на редовните 

докторанти в състав:  

 акад. Веселин Дренски (председател);  

 чл.-кор. Николай Николов; 

 проф. д-р Евгения Попова; 

 проф. д-р Нели Манева; 

 доц. дмн Младен Савов; 

 ред. докторант Галина Люцканова-Жекова. 

2.3. По организиране на процедурата по предлагане на кандидатури от страна на ИМИ за 

участие в конкурса за млади учени и постдокторанти, НС 

РЕШИ: 

Определя кореспондентно гласуване от 29 до 30.01.2019 г. до 16.30 часа относно конкурс 

за млади учени и постдокторанти. 

По точка трета от дневния ред 

Няма постъпили доклади. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По предложения за най-значимо научно и научно-приложно постижение на ИМИ за 

2018 г. се проведе дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Избира: 

 за най-добро научно постижение на ИМИ за 2018 г. – цикъл от пет статии, посветени на 

принципа за субординация за някои класове линейни еволюционни уравнения, 

съдържащи производни от дробен ред, с автор доц. д-р Емилия Бажлекова; 

 за най-добро научно-приложно постижение на ИМИ за 2018 г. – статията на доц. д-р 

Петър Рашков: Geometric analysis of a model for cross-feeding in the chemostat, 

публикувана в списанието Math Meth Appl Sci, брой 41, стр. 8765-8783, 2018 год. (IF: 

1.18, Web of Science Q2 на Mathematics Applied за 2017 г.). 

4.2. По предложението за проект за Етичен кодекс на учените от ИМИ се състоя дискусия. 

След дискусията, НС  

РЕШИ: 

Приема предложения проект за Етичен кодекс на учените от ИМИ. 
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4.3. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно 

предложение за промени в приетия Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Отлага предложението за промени в приетия Правилник за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ до изясняване 

дали ще има ПМС за промяна на ППЗРАСРБ. 

4.4. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ и заявление 

от проф. дфн Стойчо Язаджиев, 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 проф. дфн Стойчо Язаджиев на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

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

доц. д-р Златогор Минчев, 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 доц. д-р Златогор Минчев на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

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

проф. дмн Максим Тодоров, 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. дмн Максим Тодоров по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

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

проф. д-р Наталия Кольковска относно продължаване на трудовия ѝ 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 Наталия Кольковска по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

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

проф. дмн Николай Янев, относно подновяване на статута му на професор-eмеритус се състоя 

дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Подновява статута на професор-eмеритус на проф. дмн Николай Янев за срок от 3 години. 

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

доц. д-р Румен Ангелов, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН се състоя 

дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Румен Ангелов за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 години. 
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4.10. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ и 

заявление от проф. д-р Владимир Периклиев, относно избирането му за асоцииран член на 

ИМИ-БАН се състоя дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Владимир Периклиев за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 

години. 

4.11. По приемане на отчети по проекти от бюджетната субсидия за 2018 г., НС 

РЕШИ: 

приема отчетите по проекти от бюджетната субсидия за 2018 г., както следва: 

 Алгебра, логика, алгебрична геометрия и приложения, ръководител доц. д-р Иван 

Чипчаков 

 Многомерен комплексен анализ, диференциална геометрия и топология, ръководители 

проф. дмн Йохан Давидов и проф. д-р Величка Милушева 

 Трансформационни методи, специални функции и комплексен анализ, ръководители 

проф. дмн Вирджиния Кирякова и проф. дмн Ралица Ковачева 

 Диференциални уравнения, уравнения на математическата физика и приложения проф. 

дмн Анжела Славова 

 Оптимизационни модели и вариационен анализ, ръководител проф. д-р Николай 

Живков 

 Вероятности, статистика и случайни процеси, ръководител проф. дмн Евгения 

Стоименова 

 Изследване на проблеми в софтуерните технологии и информационните системи и 

валидиране на предлаганите решения, ръководител проф. д-р Нели Манева 

 Теория на апроксимациите и приложения, ръководител проф. дмн Камен Иванов 

 Математическо моделиране и компютърни симулации на биопроцеси, ръководител 

проф. д-р Нели Димитрова 

 Числен анализ на нелинейни физични процеси: математически модели, алгоритми, 

числен експеримент, ръководител доц. д-р Иван Бажлеков 

 Методи, средства и ресурси за обработка и управление на знания, ръководител доц. д-р 

Десислава Панева-Маринова 

 Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането, ръководител проф. дмн Емил Колев 

 Иновативни стратегии в образованието по математика, информатика и информационни 

технологии, ръководител проф. д-р Тони Чехларова 

 Информационно моделиране, ръководител доц. д-р Стоян Порязов 

 Научно осигуряване на състезания по математика, информатика, математическа 

лингвистика: стратегии и учебни материали, ръководител проф. дмн Емил Колев 

4.12. По приемане на отчети по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема отчети по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, както следва: 

 тема „Модели и средства за увеличаване и персонализиране на изживяванията на 

посетителите в система за управление на цифрово културно съдържание“ и научен 

ръководител докторант Мария Димова; 

 тема „Числено изследване на нелинейни дисперсни уравнения от вида на Бусинеск“ и 

научен ръководител докторант Веселина Вучева; 

 тема „Нов математически подход в нанотехнологиите“ и научен ръководител 

докторант Галина Бобева. 
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4.13. По приемане на научни отчети на проекти за двустранно сътрудничество с 

Македонската академия на науките и изкуствата, НС 

РЕШИ: 

Приема научните отчети на проекти за двустранно сътрудничество с Македонската 

академия на науките и изкуствата: 

 тема „Анализ, геометрия и топология“, с научен ръководител чл.-кор. Олег Мушкаров; 

 тема „Изследване на концептуалното знание и наличието на грешни представи в 

часовете по математика и природни науки“ с ръководител акад. Петър Кендеров. 

4.14. По приемане на научен отчет по проект „Модели и концепции на сериозни 

образователни игри чрез свързани мултимедийни ресурси от военно-историческото 

наследство“ по договор № ДМ 02/3 с Фонд Научни изследвания, с научен ръководител гл. ас. 

д-р Николай Ноев, НС. 

РЕШИ: 

Приема научния отчет по проект „Модели и концепции на сериозни образователни игри 

чрез свързани мултимедийни ресурси от военно-историческото наследство“ по договор № ДМ 

02/3 с Фонд Научни изследвания, с научен ръководител гл. ас. д-р Николай Ноев. 

4.15. По доклад от акад. Станимир Троянски и акад. Веселин Дренски, главни редактори на 

Математическо списание “Сердика”, относно промяна в състава на Редколегията на 

списанието, НС 

РЕШИ: 

– Освобождава проф. Пенчо Петрушев и проф. Петер Ягерс  като членове на 

Редколегията. 

– Включва проф. Мартин Колб и доц. Борислав Драганов в състава на Редколегията. 

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

утвърждаване на учебни програми за квалификационни курсове за учители, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните учебни програми за квалификационни курсове за учители: 

 „Мисконцепции в математическото образование“; 

 „Деконтекстуализация на математическите знания и умения в контекста на 

международните програми за оценяване на постиженията по математика“. 

4.17. По доклад от доц. д-р Галина Богданова от секция МОИ относно актуално 

предложение за научно сътрудничество на Института за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей при БАН и ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за научно сътрудничество на Института за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей при БАН и ИМИ. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По утвърждаване на атестациите, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава атестациите на: 

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

д-р Красимира Иванова, за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; 

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

дмн Петър Станчев, за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; 
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 Камен Ангелов, задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител проф. 

дмн Петър Станчев, за периода 31.12.2017 г. – 31.12.2018 г.; 

 Александра Николова, редовен докторант към секция МЛ, с научен ръководител проф. 

д-р Радослав Павлов, за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

5.2. По утвърждаване на конспекти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните конспекти: 

 за базов докторантски изпит по „Математическо моделиране на непрекъснати среди с 

нелинейна реология“, от индивидуалния план на Галина Люцканова-Жекова, редовен 

докторант към секция ММЧА, с научни ръководители доц. д-р Иван Бажлеков и 

чл.-кор. Красимир Данов; 

 за специализиран докторантски изпит по „Съвременни техники в разработването на 

симетрични и асиметрични криптосистеми“ от индивидуалния план на Мирослав 

Димитров, задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн Цонка 

Байчева; 

  за специализиран докторантски изпит по „Алгоритми и инструменти за криптоанализ“ 

от индивидуалния план на Мирослав Димитров, задочен докторант към секция МОИ, с 

научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева; 

 за специализиран докторантски изпит по „Maple за изчисления в теория на кодирането“ 

от индивидуалния план на Константин Делчев, редовен докторант към секция МОИ, с 

научен ръководител проф. дмн Петър Бойваленков. 

5.3. По утвърждаване на индивидуални планове, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуалните планове на: 

 Младен Вълков, редовен докторант към секция ОМИ, с научен ръководител проф. д-р 

Тони Чехларова; 

 Йордан Стойков, редовен докторант към секция МЛ, с научен ръководител доц. д-р 

Десислава Панева-Маринова. 

5.4. По доклад от проф. д-р Величка Милушева, научен ръководител на задочен докторант 

Виктория Бенчева, относно промяна в индивидуалния ѝ план, НС 

РЕШИ: 

Променя индивидуалния план на Виктория Бенчева, задочен докторант към секция АГТ, 

като в точка 1.2. компютърният курс по Web Design се заменя с компютърен курс „Умения за 

презентиране“. 

5.5. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, научен ръководител на редовен докторант 

Константин Делчев, относно удължаване с 2 месеца срока на докторантурата му, НС 

РЕШИ: 

Удължава с 2 месеца срока на докторантурата на Константин Делчев, редовен докторант 

към секция МОИ. 

5.6. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, научен ръководител на задочен докторант 

Камен Ангелов, относно отчисляването му с право на защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита задочен докторант Камен Ангелов. 
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5.7. По доклад от доц. д-р Румен Радев, научен ръководител на задочен докторант Йордан 

Пойдовски, относно отчисляването му без право на защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява без право на защита задочен докторант Йордан Пойдовски. 

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

относно зачисляване на магистър Олег Илиев като докторант на самостоятелна подготовка 

към секцията, по докторантска програма „Информатика“, тема: „Методи и модели за 

персонализация на тематично-ориентирано учебно съдържание“, с предложение за научен 

ръководител проф. д-р Радослав Йошинов (Лаборатория по телематика БАН), НС 

РЕШИ: 

Зачислява магистър Олег Илиев като докторант на самостоятелна подготовка към секция 

МЛ, по докторантска програма „Информатика“, тема: „Методи и модели за персонализация на 

тематично-ориентирано учебно съдържание“, с научен ръководител проф. д-р Радослав 

Йошинов (Лаборатория по телематика БАН). 

5.9. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ, относно зачисляване 

на математик Димитър Добрев като докторант на самостоятелна подготовка към секцията, по 

докторантска програма „Математическа логика“, тема: „Изкуствен интелект – дефиниция, 

реализация и последствия“, с предложение за научен ръководител доц. д-р Любомир Иванов, 

НС. 

РЕШИ: 

Зачислява математик Димитър Добрев като докторант на самостоятелна подготовка към 

секция АЛ, по докторантска програма „Математическа логика“, тема: „Изкуствен интелект – 

дефиниция, реализация и последствия“, с научен ръководител доц. д-р Любомир Иванов. 

5.10. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно комисия 

за признаване на придобита в Япония образователна и научна степен „доктор“ на Тодорка 

Александрова, НС 

РЕШИ: 

Определя комисия за признаване на придобита в Япония образователна и научна степен 

„доктор“ на Тодорка Александрова в състав: 

 проф. дмн Емил Колев; 

 проф. дмн Петър Бойваленков; 

 доц. д-р Христо Костадинов. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Проф. В. Кирякова съобщи, че списание „Математика Балканика“ не излиза от 2014 

година. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: (п) 
 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

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

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


