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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(ПРОТОКОЛ № 5) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 17.05.2019 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, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. Н. Николов, 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 П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. 

Милушева, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Н. Кольковска, 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.), проф. дмн О. Кунчев (чужб.) и проф. д-р Н. 

Димитрова.  

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

Редуцираният състав е 23 души. На заседанието присъстват 22 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 – директор на ИМИ, внесе доклад относно промяната на заплатите 

на сътрудниците на ИМИ от 01.05.2019 г. до 31.12.2019  г. Проведоха се разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема доклада на Директора относно промяната на заплатите на сътрудниците на ИМИ 

от 01.05.2019 г. до 31.12.2019  г. 

1.2. Акад. В. Дренски внесе предложение за удостояване на проф. дмн Петър Станчев с 

почетеното отличие на ИМИ – медал с лента, по повод  неговата 70-годишнина. 

Предложението е подкрепено и от доклад на проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция 

СофТИС. Отбеляза, че с цялостната си дейност проф. Станчев е допринесъл съществено за 

утвърждаването на ИМИ като водещ център за развитие на информатиката в национален и 

международен мащаб.  Проведоха се разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Удостоява проф. дмн Петър Станчев с почетното отличие на ИМИ – медал с лента, във 

връзка с неговата 70-годишнина. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 
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По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ ИМ, относно номинация 

на ас. д-р Венелин Тодоров за наградата за млади учени „Професор Марин Дринов“ в 

направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“, НС   

РЕШИ: 

Номинира ас. д-р Венелин Тодоров за наградата за млади учени „Професор Марин 

Дринов“. 

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

номинация на ас. Николай Николов за наградата за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов“ 

на БАН, НС 

РЕШИ: 

Номинира ас. Николай Николов за наградата за най-млади учени „Иван Евстратиев 

Гешов“ на БАН. 

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

от доц. д-р Борислав Драганов, относно продължаване на трудовия му договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Борислав Драганов на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

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

проф. д-р Калинка Калоянова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Калинка Калоянова на непълно работно 

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

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

проф. д-р Антон Илиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

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

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Антон Илиев на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

3.7. По заявление от доц. д-р Владимир Вельов и подкрепа от секция ИОВС относно 

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

разпоредби от Устава на БАН, се проведоха разисквания. След разискванията, НС 

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

Преходни и заключителни разпоредби от Устава на БАН. 

3.8. По доклад от проф. дмн Анжела Славова и заявление от проф. д-р Марин Маринов, 

относно подновяване на статута му като асоцииран член на ИМИ-БАН, се проведоха 

разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Подновява статута на проф. д-р Марин Маринов като асоцииран член на ИМИ-БАН за 

срок от 3 години. 

3.9. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов относно Международна конференция 

“Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2019 с 

предложение за утвърждаване като локални съорганизатори на конференцията: Регионален 

академичен център – Бургас към БАН, Регионален исторически музей – Бургас и Бургаски 

свободен университет, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението относно Международна конференция “Цифрово представяне и 

опазване на културно и научно наследство” – DiPP2019 с предложение за утвърждаване като 

локални съорганизатори на конференцията: Регионален академичен център – Бургас към БАН, 

Регионален исторически музей – Бургас и Бургаски свободен университет.  

3.10. По молба от инж. д-р Иван Иванов от гр. Варна за мнение относно предложение за 

разлагане на нечетните съставни числа на два множители, НС 

РЕШИ: 

Да се даде за мнение от секция „Алгебра и логика“. 

3.11. По утвърждаване на проектно предложение по ЕБР с Чешка академия на науките на 

тема „Разработване на статистически модели като основа за регистриране на събития на 

космични лъчи от налични големи данни“ с научен ръководител гл.ас. д-р Асен Чорбаджиев, 

НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение по ЕБР с Чешка академия на науките на тема 

„Разработване на статистически модели като основа за регистриране на събития на космични 

лъчи от налични големи данни“ с научен ръководител гл.ас. д-р Асен Чорбаджиев.  

3.12. По протокол от заседание на Атестационната комисия на Национална лаборатория 

по компютърна вирусология относно обща атестация на служителите за периода 01.01.2015 г. 

– 31.12.2018 г., с молба за съгласуване с НС на ИМИ се проведоха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на служителите на Национална лаборатория по компютърна 

вирусология на БАН  за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2018 г. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Димитър Добрев, докторант 

на самостоятелна подготовка към секция АЛ, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуалния план за работа на Димитър Добрев, докторант на 

самостоятелна подготовка към секция АЛ. 
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4.2. По утвърждаване на конспект за специализиран докторантски изпит от 

индивидуалния план за работа на Димитър Добрев, докторант на самостоятелна подготовка 

към секция АЛ, със заглавие „Логическо програмиране“, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспект за специализиран докторантски изпит от индивидуалния план за 

работа на Димитър Добрев, докторант на самостоятелна подготовка към секция АЛ, със 

заглавие „Логическо програмиране“. 

4.3. По утвърждаване на конспект за кандидатстване за редовна докторантура по научна 

специалност 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика 

(криптография) към секция МОИ, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспект за кандидатстване за редовна докторантура по научна специалност 

4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика (криптография) 

към секция МОИ. 

По точка пета от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  (п) 

 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

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

 

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


