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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(ПРОТОКОЛ № 6) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 31.05.2019 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 Е. 

Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, 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. 

Кольковска, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Н. Димитрова, 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: акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн П. Бойваленков 

(чужб.) и проф. д-р Р. Павлов.  

Чл.-кор. О. Мушкаров 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. Предложение от чл.-кор. Николай Николов относно изменения в Правилника за 

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

длъжности в ИМИ-БАН. 

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 предложение от чл.-кор. Николай Николов, председател на Комисията по научна 

политика и структурни промени, относно изменения в Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН се 

проведоха разисквания. 

След разисквания, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за изменение в Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН. Член 2, алинея 1 се 

променя както следва: 

 

Чл. 2. Минималните изисквани точки по групи показатели към кандидатите за 

придобиване на научни степени и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, 

„доцент“ и „професор“ в ИМИ са както следва: 
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(1) За област 4. Природни науки, математика и информатика: 

Група от 

показатели 
Съдържание Доктор 

Доктор  

на науките 

Главен  

асистент 
Доцент Професор 

А Показател 1 50 50 50 50 50 

Б Показател 2 - 100 - - - 

В Показатели 3 или 4 - - - 100 100 

Г Сума от показателите от 5 до 10 30 100 30 220 220 

Д Показател 11 - 100 - 70 140 

Е Сума от показателите от 12 до края - - - 20 150 

 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По доклад от акад. Веселин Дренски относно обявяване на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна 

специалност Математически анализ (Специални функции), за нуждите на секция Анализ, 

геометрия и топология, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност Математически анализ (Специални функции) със срок два 

месеца от обявата в Държавен вестник. 

2.2. По доклад от акад. Веселин Дренски относно обявяване на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, научна специалност Информатика (Взаимодействие човек – компютър), за нуждите на 

секция „Математически основи на информатиката“ , НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Взаимодействие човек 

– компютър) със срок два месеца от обявата в Държавен вестник.  

По точка трета от дневния ред 

3.1. По предложение на акад. Веселин Дренски във връзка с провеждане на третото 

издание на международната конференция „Дни на математиката в София“ през 2020 г., както и 

с предстоящото избиране на носител на Наградата по математика на ИМИ, след кратко 

разискване, НС 

РЕШИ: 

1. Научният съвет инициира организирането и провеждането на третата международна 

конференция „Дни на математиката в София“ MDS 2020 от 13 до 17 юли 2020 г. 

2. Избира за председател на програмния комитет на MDS 2020 акад. Благовест Сендов. 

3. Избира за председател на организационния комитет на MDS 2020 акад. Веселин 

Дренски. 

4. Възлага на председателите да внесат предложения за програмен и организационен 

комитети, които да се изберат на следващото заседание на НС. 

5. Наградата по математика на ИМИ да се връчи по времето на MDS 2020.  
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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 проведоха разисквания. След разискванията, 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 доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и заявление от доц. 

дмн Георги Томанов, 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 

проведоха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия му договор на доц. дмн Георги Томанов на непълно работно 

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

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

моделиране“ и заявление от проф. дмн Венцeслав Вълев, относно подновяване на статута му 

като асоцииран член, се проведоха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Подновява статута на проф. дмн Венцeслав Вълев като асоцииран член на ИМИ-БАН за 

три години. 

По точка пета от дневния ред 

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

назначаване на изпитна комисия във връзка с конкурса за прием на редовни и задочни 

докторанти, обявен в ДВ бр. 20 от 08.03.2019 г. по научната специалност “Информатика”, НС 

РЕШИ: 

Изпитът да се проведе на 19.06.2019 г. от 9:30 в ИМИ-БАН със състав на изпитната 

комисия както следва: 

Председател: проф. д-р Величка Милушева 

Членове: проф. дмн Петър Бойваленков и проф. дмн Емил Колев. 

5.2. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно избор на 

комисия за признаване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на Людмил 

Кацарков, НС 

РЕШИ: 

Определя комисия за признаване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ 

на Людмил Кацарков в състав: 

 проф. дмн Йохан Давидов, 

 чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров, 

 проф. д-р Величка Милушева. 

5.3. По утвърждаване на конспекти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава следните конспекти: 
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 за базов докторантски изпит от индивидуалния план за работа на Бисер Цветков, 

задочен докторант към секция МОИ, със заглавие „Блокчейн технологии“; 

 за специализиран докторантски изпит от индивидуалния план за работа на Нектариос 

Мамуцис, докторант на самостоятелна подготовка към секция МЛ, със заглавие 

„Анализ и управление на големи обеми от данни“.  

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Акад. Петър Попиванов отправи апел за сформиране на фонд за социални помощи. 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:    (п) 

  

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

  

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

  

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


