
ППРРООТТООККООЛЛИИ    

на Специализирания научен съвет по информатика и приложна математика при ВАК 

(СНС по ИПМ) за времето от 26.02.1998 г. до 05.05.2004 г.и  

Специализирания научен съвет по информатика и математическо моделиране при ВАК 

(СНС по ИММ) за времето от 05.05.2004 г. до 18.10.2010 г. 
 

 

 

СНС по ИПМ е създаден на 26.02.1998 г. по решение на Президиума на ВАК 

(протокол 6) с председател – проф. д-р Петър Бърнев, зам.-председател – проф. д-р 

Тодор Гичев и секретар – ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев. Съветът включва 25 

члена. 

 

Протокол № 1 от 30.03.1998 г. – 1. Избор на рецензенти 2. Насрочване на 
процедури 3. Административни въпроси. 

Протокол № 2 от 27.04.1998 г. – Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Нели Стоянова Димитрова - "Числени 

алгоритми с верификация на резултата за нелинейни алгебрични уравнения и системи 

нелинейни алгебрични уравнения", научен ръководител ст.н.с.II ст. д-р Светослав 

Марков; рецензенти проф. д-р Милко Петков и доц. д-р Спас Ташев.  

Протокол № 3 от 27.04.1998 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Райна Атанасова Димитрова - "Изследване, 
моделиране и реализация на система за управление на човешките ресурси (подбор на 

персонала)", научен ръководител ст.н.с.II ст. д-р Аврам Ескенази; рецензенти проф. д-р 

Петър Бърнев и ст.н.с.II ст. д-р Румен Радев. 

Протокол № 4 от 11.05.1998 г. Избор на доцент по научната специалност 
Изчислителна математика (математически анализ) за нуждите на Техническия 

университет - Варна с единствен кандидат Сребра Стоянова, рецензенти проф. дмн Б. 

Боянов и проф. д-р М. Петков. 

Протокол № 5 от 11.05.1998 г. Избор на доцент по научната специалност 
Математическо моделиране и приложение на математиката (аналитична механика) за 

нуждите на Шуменския университет с единствен кандидат Красимир Цвятков, 

рецензенти проф. дмн Хр.Христов и доц. д-р Ив.Миховски. 

Протокол №6 от 01.06.1998 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Светлана Тодорова Топалова 

"Конструиране и изследване на комбинаторни дизайни със зададени автоморфизми", 

научен ръководител доц. д-р Стоян Капралов; рецензенти проф. дмн Стефан Додунеков 

и доц. д-р Добромир Тодоров. 

Протокол № 7 от 01.06.1998 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Цонка Стефанова Байчева - "Радиуси на 

покритие на класове линейни кодове", научен ръководител доц. д-р Красимир Манев; 

рецензенти проф. дтн Стойчо Стойчев и ст.н.с. д-р Николай Манев..  

Протокол № 8 от 08.06.1998 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Антоний Тодоров Попов - "Морфологичен 

анализ на геометрични форми и приложенията му в роботиката и разпознаването на 



образи", научни консултанти проф. дмн Любомир Лилов и ст.н.с. д-р Светослав 

Марков; рецензенти ст.н.с.I ст. Дмн Радостин Иванов и ст.н.с. д-р Георги Глухчев. 

Протокол № 9 от 08.06.1998 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Димитър Йорданов Биров - "Претоварване 

в явно типизирани езици за програмиране", научен консултант ст.н.с. д-р Йордан 

Денев; рецензенти проф. дмн Атанас Раденски и доц. Иван Сосков. 

Протокол № 10 от 22.06.1998 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Магди Исмаил Амин Исмаил - 

"Моделиране влиянието на граничните условия върху критични явления", научен 

ръководител ст.н.с.I ст. Йордан Бранков; рецензенти ст.н.с.I ст. дфн Николай Тончев и 

доц. д-р Димитър Въндев. 

Протокол № 11 от 22.06.1998 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Христо Димитров Крушев - "Моделиране и 

изграждане на машинни речници и морфологични процесори", научен ръководител 

доц. д-р Георги Тотков; рецензенти ст.н.с.дмн Венцеслав Вълев и ст.н.с. д-р Елена 

Паскалева. 

Протокол № 12 от 19.10.1998 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Христина Панайотова Драганова -

"Екстремални интерполационни проблеми". Научен ръководител - проф.дмн Борислав 

Боянов; рецензенти проф.дмн Благовест Сендов и доц. д-р Гено Николов.  

Протокол № 13 от 19.10.1998 г. - Избор на професор за нуждите на ЮЗУ 

"Неофит Рилски" - Благоевград по научната специалност 01.01.13 Математическо 

моделиране и приложение на математиката във физиката с единствен кандидат ст.н.с.II 
ст. д-р Тодор Стефанов Тодоров. Рецензенти проф.дфн Георги Десимиров, проф. дмн 

Пламен Джаков и доц. дмн Рони Леви.  

Протокол № 14 от 30.11.1998 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Иван Колев Койчев "Качествено 

предсказване на последователности от събития". Ръководител ст.н.с. д-р Маргрита 

Бърнева; рецензенти ст.н.с. дмн Петър Станчев и ст.н.с. д-р Александър Геров. 

Протокол № 15 от 30.11.1998 г. - Избор на доцент за нуждите на Шуменския 

университет "Епископ Константин Преславски" по научната специалност 01.01.09 

Изчислителна математика (Числени методи) с единствен кандидат гл.ас. д-р Иван 

Ганчев Иванов. Рецензенти ст.н.с.I ст.дмн Радостин Иванов и доц. д-р Стефка Димова. 

Протокол № 1 от 11.01.1999 г. - Избор на доцент за нуждите на Висше военно 

инженерно строително училище "Любен Каравелов" - София с кандидати гл. ас.д-р 

Недялко Георгиев Гороломов и гл. ас. д-р Анна Тихомирова Миланова. Рецензенти: 

ст.н.с.I ст. дтн Иван Димов и ст.н.с.I ст. дтн Красимир Атанасов. 

Протокол № 2 от 11.01.1999 г. - Избор на доцент за нуждите на Факултета по 

математика и информатика при СУ "Св. Кл. Охридски" с единствен кандидат д-р Пенка 

Майстер. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Любен Мутафчиев и доц. д-р Димитър Въндев.  

Протокол № 3 от 29.03.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Росица Спасова Кузманова "Диференчни 

схеми на векторно разцепване на оператора на уравненията на Навие-Стокс". Научен 

консултант проф. дмн Христо Христов; рецензенти ст.н.с.I ст. дмн Михаил Касчиев и 

ст.н.с. д-р Светозар Маргенов. 



Протокол № 4 от 29.03.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Юри Любчов Борисов "Приложение на 

теорията на кодирането в криптографият". Научен консултант ст.н.с. д-р Николай 

Манев; рецензенти проф. дмн Стефан Додунеков и доц. д-р Стоян Капралов. 

Протокол № 5 от 29.03.1999 г. - Избор на доцент за нуждите на Техническия 

университет - Габрово по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и 

приложения на математика (Висша математика) с единствен кандидат гл.ас. д-р Райна 

Николова Тарандова, рецензенти проф.дмн Божидар Чешанков и доц. д-р Мирослав 

Иванчев.   

Протокол № 6 от 17.05.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Велизар Тодоров Павлов "Изследване на 
числената устойчивост на някои паралелни алгоритми за решаване на лентови системи 

линейни алгебрични уравнения". Научен ръководител доц. д-р Пламен Ялъмов; 

рецензенти ст.н.с.I ст. дмн Михаил Касчиев и ст.н.с.II ст. д-р Светозар Маргенов. 

Протокол № 7 от 17.05.1999 г. - Избор на доцент за нуждите на  Филиала на 

Техническия университет в Сливен по научната специалност 01.01.13 Математическо 

моделиране и приложения на математика с единствен кандидат гл.ас. д-р Иванка 

Милкова Стамова, рецензенти проф.дмн Петър Попиванов и ст.н.с.I ст. дмн Георги 

Караджов.   

Протокол № 8 от 28.06.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Тодор Томов Димов "Смесен метод на 

крайните елементи за елиптични задачи от втори ред – концентрация на масата, 
локално сгъстяване, Монте Карло алгоритми". Научен ръководител проф. дмн Райчо 

Лазаров и научен консултант доц. д-р Андрей Б.Андреев; рецензенти ст.н.с.I ст. дмн 

Михаил Касчиев и ст.н.с.II ст. д-р Андрей С. Андреев. 

Протокол № 9 от 28.06.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Янка Георгиева Цветанова "Един метод за 

скалиране, основан на йерархичен клъстер анализ". Научен ръководител доц.д-р 

Димитър Въндев; рецензенти ст.н.с.II ст. дмн Петър Станчев и ст.н.с.II ст. д-р Пламен 

Матеев.   

Протокол № 10 от 28.06.1999 г. - Избор на доцент за нуждите на катедра 
"Математика" на УАСГ по научната специалност 01.01.00 Математика (приложна 

математика) с кандидати гл.ас. д-р Цанко Дончев Дончев и гл.ас. д-р Ганчо Тачев 

Тачев, рецензенти доц. дмн Рони Леви и доц. дмн Румен Малеев. 

Протокол № 11 от 13.09.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Стефка Стоянова Фиданова "Синтез на 

систолически масиви". Научен ръководител проф.дмн Райчо Лазаров, научен 

консултант ст.н.с. д-р Христо Джиджев; рецензенти проф.дмн Тодор Гичев и доц.д-р 

Димитър Иванчев. 

Протокол № 12 от 13.09.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
научната степен "Доктор на математическите науки" на Красимир Тодоров Атанасов 

"Интуционистки размити множества". Рецензенти: проф. Janusz Kacprzyk, доц.дмн 

Димитър Вакарелов и доц.д-р Иван Сосков. 

Протокол № 13 от 25.10.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Милена Петрова Добрева "Моделиране на 



вариативност в старобългарски текстове". Научен консултант: ст.н.с. д-р Пламен 

Матеев; рецензенти доц. дмн Димитър Шишков и ст.н.с.д-р Галя Ангелова.   

Протокол № 14 от 25.10.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Веселин Кънчев Кънчев "Супер сходимост 
на крайно елементни апроксимации на нелинейни елиптични задачи". Научен 

ръководител проф. дмн Райчо Лазаров; Рецензенти ст.н.с.I ст. Дтн Иван Димов и ст.н.с. 
д-р Наталия Кольковска.   

Протокол № 15 от 15.11.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Тодор Василев Гюров "Монте Карло 

алгоритми за някои задачи за пренос". Научен ръководител: ст.н.с.I ст. дтн Иван Димов; 

рецензенти ст.н.с.I ст. дмн Николай Янев и ст.н.с.д-р Стефан Стефанов.   

Протокол № 16 от 15.11.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Анатоли Маринов Начев "Адаптимни ART2 

невронни мрежи". Научен ръководител ст.н.с. д-р Александър Геров; Рецензенти проф. 

д-р Петър Бърнев и ст.н.с. д-р Александър Григоров. 

Протокол № 17 от 22.11.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
научната степен "Доктор на математическите науки" на Йорданка Александрова 

Иванова "Нови приложения на геометричния метод на Погорелов за устойчивост на 

нелинейни черупки". Рецензенти: проф. дмн Грозьо Станилов, ст.н.с.I ст. дтн Николина 

Бончева и проф. дтн Румен Кюркчиев. 

Протокол № 18 от 20.12.1999 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Светослав Иванов Ненов "Асимптотично 

сравняване на решенията на система обикновени диференциални уравнения: методи и 

приложения". Научен консултант: доц. д-р Ангел Дишлиев; рецензенти проф. дмн 

Николай Божинов и доц.д-р Владимир Тодоров. 

Протокол № 19 от 20.12.1999 г. - Избор на ст.н.с.II ст. по Теория на 

вероятностите и математическа статистика за нуждите на НИМХ-БАН с единствен 

кандидат н.с. д-р Нейко Нейков. Рецензенти проф. дтн Благовест Шишков и ст.н.с. дмн 

Елисавета Панчева.   

Протокол № 1 от 06.03.2000 г. - Избор на рецензенти. 

Протокол № 2 от 27.03.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Живко Проданов Недев "Разпространяване 

и търсене на информация в някои специални видове графи". Научен консултант: доц. Н. 

Янев; рецензенти проф. д-р Милко Петков и доц.д-р Мирослав Иванчев. 

Протокол № 3 от 27.03.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Галина Тодорова Богданова на 

тема:"Граници за оптимални кодове". Научен консултант доц. д-р Стоян Капралов, 

рецензенти: проф. дмн Гюла Катона и ст.н.с. д-р Петър Бойваленков. 

Протокол № 4 от 10.04.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Йорданка Антонова Ангелова на тема: 

"Качествени и оптимизационни импулсни модели в популационната динамика". Научен 

консултант доц.д-р Ангел Дишлиев. Рецензенти: проф. дмн Константин Марков и 

ст.н.с. д-р Георги Чобанов. 

Протокол № 5 от 10.04.2000 г.- Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Стоян Милков Михов "Минимални 



ациклични автомати: конструкции, алгоритми, приложения". Научен консултант: 

проф.дмн Димитър Скордев; рецензенти проф. дмн Стефан Додунеков и доц.д-р Тинко 

Тинчев. 

Протокол № 6 от 15.05.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Веселка Димитрова Боева на тема: 

"Интерпретации на теорията на Демпстер-Шийфър в модална логика с помощта на 

многозначен анализ". Научни ръководители: проф.д-р Петър Бърнев и проф. Бернард 

Де Баетс; Рецензенти проф. дмн Димитър Вакарелов и доц.д-р Георги Тотков. 

Протокол № 7 от 15.05.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Иван Любенов Райков на тема: 

"Многозначни алгоритми, зависещи от параметър". Научен консултант ст.н.с.I ст. дмн 

Радостин Иванов; рецензенти: проф.дмн Тодор Гичев и ст.н.с. д-р Николай Кюркчиев. 

Протокол № 8 от 29.05.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Милена Ганчева Колева на тема:"Числен 

анализ на многомерни собствени функции на горене на нелинейна топлопроводна 

среда". Научни ръководители: доц.д-р Стефка Димова и ст.н.с.I ст. дмн Михаил 

Касчиев; Рецензенти ст.н.с.I ст. дфн Йордан Бранков и проф. дмн Евгени Христов. 

Протокол № 9 от 29.05.2000 г. - Избор на редовен доцент по Информатика за 
нуждите на Шуменския университет "Еп. Константин Преславски" с единствен 

кандидат доц. д-р Петър Ангелов Милев. Рецензенти проф. дтн Иван Попчев и ст.н.с. д-

р Александър Геров.   

Протокол № 10 от 26.06.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Илиана Христова Николова на тема: 

"Проектиране и реализация на WWW-базирано обучение: методология и средства". 

Научен консултант: доц.д-р Красен Стефанов. Рецензенти ст.н.с. дмн Петър Станчев и 

ст.н.с. д-р Аврам Ескенази. 

Протокол № 11 от 26.06.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Радка Пенева Русева на тема:"Екстремални 

самодуални кодове над GF(2) и GF(4)". Научен консултант: доц.д-р Васил Йоргов; 

Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Веселин Дренски и доц. д-р Никола Зяпков.  

Протокол № 12 от 02.10.2000 г. - Избор на доцент за нуждите на Югозападни 

университет "Неофит Рилски" - Благоевград по научната специалност Информатика с 

единствен кандидат гл.ас. д-р Красимир Йорджев. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн 

Красимир Атанасов и доц.д-р Славчо Щраков. 

Протокол № 13 от 02.10.2000 г. - Избор на доцент за нуждите на 

Лесотехническия университет, катедра "Математика и физика" по научната 

специалност Теория на вероятностите и математическа статистика с единствен 

кандидат н.с.I ст. д-р Александър Попов. Рецензенти: ст.н.с.дмн Елисавета Панчева и 

доц. д-р Димитър Въндев.  

Протокол № 14 от 20.11.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Евгения Димитрова Попова на тема: 

"Обобщена интервална аритметика - свойства и реализация". Научен консултант: 
ст.н.с.д-р Светослав Марков. Рецензенти: проф. Дмн Стефан Додунеков и ст.н.с. д-р 

Светозар Маргенов. 

Протокол № 15 от 20.11.2000 г. - Избор на доцент за нуждите на Югозападния 

университет "Неофит Рилски" - Благоевград по научната специалност Информатика 



(кибернетика-дискретна математика) за нуждите на Югозападния университет - 

Благоевград с единствен кандидат гл.ас. д-р Методи Стоев Аслански. Рецензенти: 

ст.н.с. дмн Петър Станчев и доц. д-р Иван Мирчев. 

Протокол № 16 от 04.12.2000 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователна и научна степен "Доктор" на Антон Илиев Илиев на тема:"Числено 

решаване на нелинейни уравнения". Научен консултант: доц.д-р Христо Семерджиев. 

Рецензенти: проф. д-р Милко Петков и ст.н.с. д-р Николай Кюркчиев. 

Протокол № 1 от 15.01.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Веска Пенчева Нончева на тема:"Един 

подход за изграждане на интелигентен статистически софтуер". Научни консултанти: 

доц.д-р Димитър Въндев и доц. д-р Станимир Стоянов. Рецензенти: проф. дтн Иван 

Попчев и проф. д-р Петър Бърнев. 

Протокол № 2 от 15.01.2001 г. - Избор на доцент за нуждите на 

Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" по научната специалност 
Информатика (Структура от данни и програмиране) с кандидат гл.ас.д-р Никола 
Николов. Рецензенти: проф. дтн Димитър Шишков и доц. д-р Красимир Манев. 

Протокол № 3 от 22.01.2001 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.02.02 Приложна механика (експериментални методи в механиката) с единствен 

кандидат гл.ас. д-р Тодор Асенов Парталин. Рецензенти: проф. дмн Константин Марков 

и ст.н.с. д-р Стефан Стефанов. 

Протокол № 4 от 22.01.2001 г. - Избор на ст.н.I ст. по научната специалност 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката с 

единствен кандидат ст.н.с.II ст. дмн Йорданка Александрова Иванова. Рецензенти: 

ст.н.с.I ст. дмн Михаил Касчиев, ст.н.с.I ст. дфн Йордан Бранков и проф. д-р Мариана 
Попова. 

Протокол № 5 от 05.03.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

научната степен "доктор на математическите науки" на Косто Вълов Митов 

тема:"Регенериращи разклоняващи се процеси". Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Любен 

Мутафчиев; ст.н.с.II ст. дмн Елисавета Панчева и доц. д-р Димитър Въндев. 

Протокол № 6 от 05.03.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен "Доктор" на Димитрина Иванова Владева на тема: 

"Статистически изводи за дифузионно-дискретни модели при случайни наблюдения". 

Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Любен Мутафчиев и доц. д-р Цветан Игнатов. 

Протокол № 7 от 19.03.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" на Даниела Ананиева Лангова - Орозова на 

тема:"Интелигентни бази от данни и системи за обучение". Научен ръководител - 

доц.д-р Павел Азълов. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн дтн Красимир Атанасов и доц. д-р 

Магдалина Тодорова. 

Протокол № 8 от 19.03.2001 г. - Избор на професор по научната специалност 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката за 

нуждите на Русенския университет "Ангел Кънчев" с единствен кандидат доц.д-р 

Светослав Билчев. Рецензенти: акад.дмн Петър Кендеров, проф.дтн Иван Попчев и 

проф.дмн Тодор Гичев. 

Протокол № 9 от 23.04.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" на Наташа Кирилова Дичева на тема: 



"Оптимално възстановяване на функции и интеграли върху двумерна област". Научен 

ръководител - проф.дмн Борислав Боянов. Рецензенти: проф. дмн Тодор Гичев и ст.н.с. 
д-р Владимир Христов. 

Протокол № 10 от 23.04.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
научната степен "Доктор на математическите науки" на Красимир Димитров Данов на 

тема:"Влияние на повърхностната реология върху стабилността на течни филми и 

комплексни флуиди". Рецензенти: проф. дмн Запрян Запрянов, проф. дмн Стефан Радев 

и ст.н.с. д-р Славчо Славчев. 

Протокол № 11 от 28.05.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователната и научна степен "Доктор" на Христо Танев Танев на 
тема:"Автоматичен анализ на текстове и решаване на многозначности в българския 

език". Научен ръководител - доц. д-р Георги Тотоков. Рецензенти: проф. дтн Димитър 

Шишков и ст.н.с. д-р Галя Ангелова. 

Протокол № 12 от 28.05.2001 г. - Избор на доцент за нуждите на Техническия 

университет - София, филиал Пловдив по научната специалност "Математическо 

моделиране и приложение на математиката" с кандидати доц. д-р Деко Видев Деков и 

гл.ас. д-р Мариян Иванов Илиев. Рецензенти: проф. дмн Иван Димовски и проф. дмн 

Любомир Лилов. 

Протокол № 13 от 11.06.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователната и научна степен "Доктор" на Димитър Михайлов Стоянов на тема: 

"Ефективни алгоритми и тяхната програмна реализация при моделиране на течения на 

несвиваеми флуиди". Научен ръководител: ст.н.с. д-р Олег Илиев. Рецензенти: проф. 

дмн Стефан Радев и ст.н.с. д-р Светозар Маргенов. 

Протокол № 14 от 11.06.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователната и научна степен "Доктор" на Тодор Димитров Тодоров на тема: 

"Изопараметрика в метода на крайните елементи". Научен ръководител: доц. д-р 

Андрей Андеев. Рецензенти: проф. д-р Милко Петков и ст.н.с. д-р Андрей Андреев. 

Протокол № 15 от 25.06.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователната и научна степен "Доктор" на Павел Христов Бойчев на тема:"Език и 

система базирани на LOGO". Научен ръководител: доц. д-р Божидар Сендов. 

Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмндтн Красимир Атанасов и доц. д-р Магдалина Тодорова. 

Протокол № 16 от 25.06.2001 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката с единствен 

кандидат гл.ас. д-р Велизар Тодоров Павлов. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Михаил 

Касчиев ст.н.с. д-р Светозар Маргенов. 

Протокол № 17 от 02.07.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователната и научна степен "Доктор" на Красимир Ангелов Пенев на тема: 

"Комбинаторният подход като база за комбинаторни алгоритми". Научен ръководител: 

доц. д-р Иван Тонов, научен консултант доц. д-р Божидар Сендов. Рецензенти: ст.н.с. 
дмн Иван Ланджев и доц. д-р Стоян Капралов. 

Протокол № 18 от 08.10.2001 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 
образователната и научна степен "Доктор" на Евгения Йовкова Сендова на тема: 

"Компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес". 

Научен консултант: ст.н.с. д-р Йордан Табов. Рецензенти: проф. д-р Петър Бърнев и 

ст.н.с. д-р Радослав Павлов. 



Протокол № 1 от 11.02.2002 г. - Избор на професор за нуждите на УАСГ по 

научната специалност 01.01.00 Математика (Приложна математика) с единствен 

кандидат доц. д-р Михаил Михайлов Константинов. Рецензенти: проф. дмн Тодор 

Гичев, проф. д-р Милко Петков и ст.н.с. д-р Андрей Андреев. 

Протокол № 2 от 11.02.2002 г. - Защита на дисертацията за присъждане на 

научната степен "Доктор на математическите науки" на Евгений Христов Николов на 

 тема:"Изследвания върху информационната сигурност на компютърни защитни 

системи, работещи в мрежова среда и протоколи TCP/IP". Рецензенти: проф. дмн 

Стефан Додунеков, ст.н.с.I ст. дмн Иван Димов и проф. д-р Петър Бърнев. 

Протокол № 3 от 25.03.2002 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" на Стефан Минев Стефанов на 

тема:"Изпъкнали сепарабелни оптимизационни задачи". Научни консултанти: ст.н.с.I 
ст. дмн Радостин Иванов, ст.н.с. д-р Румена Калтинска и ст.н.с.д-р Петър Миланов. 

Рецензенти: проф. дмн Тодор Гичев и ст.н.с. д-р Георги Илиев. 

Протокол № 4 от 25.03.2002 г. - Избор на професор за нуждите на Пловдивския 

университет по научната специалност 01.01.09 Изчислителна математика (Числени 

методи) с единствен кандидат доц. дмн Христо Семерджиев. Рецензенти: проф. дмн 

Евгений Христов, проф. д-р Милко Петков и ст.н.с.I ст. дмн Михаил Касчиев. 

Протокол № 5 от 10.06.2002 г. Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.12 

Информатика на Екатерина Дечкова Дечева на тема: "Система за анализ и 

класификация на хромозоми с използване на цитогенетични знания". Научен 

консултант: ст.н.с.I ст. Валентин Томов. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Петър Станчев и 

ст.н.с. д-р Георги Глухчев. 

Протокол № 6 от 10.06.2002 г. - Защита на дисертация за присъждане на научната 

степен "Доктор на математическите науки" по научната специалност 01.01.09 

Изчислителна математика на Светозар Димитров Маргенов на тема: "Оптимални 

многонивови методи". Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Михаил Касчиев, ст.н.с.I ст. дтн 

Иван Димов и доц. д-р Стефка Димова. 

Протокол № 7 от 14.10.2002 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.12 

Информатика на Николай Тодоров Кочев на тема: "Софтуерна система за разкриване на 

структурите на неизвестни химични съединения". Научни ръководители: доц. дмн 

Христо Семерджиев и доц. д-р Станимир Стоянов. Рецензенти: чл.-кор. проф. дтн Иван 

Попчев и ст.н.с. д-р Аврам Ескенази. 

Протокол № 8 от 14.10.2002 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.12 

Информатика на Владимир Димитров Самодивкин на тема: "Доминиране в графи". 

Научен консултант: доц. д-р Владимир Тодоров. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Иван 

Ланджев и доц. д-р Добромир Тодоров. 

Протокол № 9 от 28.10.2002 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.13 

Математическо моделиране и приложение на математиката на Георги Пенчев Венков 

на тема: "Права и обратна задача за разсейване". Научни ръководители: доц. д-р Яни 

Арнаудов и ст.н.с.I ст. Дмн Владимир Георгиев. Рецензенти: проф. дмн Евгени 

Христов, ст.н.с.I ст. дмн Георги Караджов. 



Протокол № 10 от 28.10.2002 г. - Защита на дисертация за присъждане на 
образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.13 

Математическо моделиране и приложение на математиката на Емануил Йорданов 

Атанасов на тема: "Монте Карло и Квази-Монте Карло методи за пресмятане на 
интеграли с повишена скорост на сходимост". Научен ръководител: ст.н.с.I ст. дтн Иван 

Димов. Рецензенти: ст.н.с. дмн Светозар Маргенов и акад. проф. дмн Борислав Боянов. 

Протокол № 11 от 18.11.2002 г. - Защита на дисертация за присъждане на 
образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.12 

Информатика на Красимира Борисова Швертнер на тема: "Система за диагностика на 

повреди за осигуряване качество на обслужване на телекомуникационна мрежа". 

Научен ръководител ст.н.с. Радослав Павлов. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дтн Иван Димов и 

ст.н.с. д-р Пламен Матеев. 

Протокол № 12 от 18.11.2002 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (дискретна 

математика) за нуждите на Икономическия университет - Варна с единствен кандидат 
гл.ас. д-р Дико Сурожон. Рецензенти: проф. дмн Тодор Гичев и доц. дмн Степан 

Терзиян. 

Протокол № 1 от 10.02.2003 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.09 

Изчислителна математика на Милена Радославова Рачева на тема: "Числов анализ и 

приложения на елиптични спектрални задачи от четвърти ред". Научен ръководител 

доц. д-р Андрей Б. Андреев. Рецензенти: проф. д-р Милко Петков и ст.н.с. д-р Андрей 

Ст.Андреев. 

Протокол № 2 от 31.03.2003 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.12 

Информатика на Елена Петрова Сомова на тема: "Инструментална система за 

проектиране, създаване и поддържане на среди за виртуално обучение". Научен 

ръководител доц. д-р Георги Тотков. Рецензенти: проф. дтн Димитър Шишков и доц. д-

р Христо Крушков. 

Протокол № 3 от 31.03.2003 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика за нуждите на 

Техническия университет - София с единствен кандидат гл.ас. д-р Леда Димитрова 

Минкова. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Елисавета Панчева и доц. дмн Косто Митов. 

Протокол № 4 от 16.06.2003 г. - Защита на дисертация за присъждане на 
образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.13 

Математическо моделиране и приложение на математиката на Боряна Дачева Мелкоева 
на тема: "Изследване върху обобщените числа на Ремзи". Научен ръководител проф. 

дмн Николай Хаджииванов. Рецензенти: проф. дмн Иван Димовски и доц. д-р 

Красимир Манев. 

Протокол № 5 от 16.06.2003 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.09 

Изчислителна математиката на Илия Алексиев Браянов на тема: "Числено решаване на 

сингулярно смутени елиптични и параболични задачи с прекъснати коефициенти и 

концентрирани източници". Научен ръководител доц. д-р Любен Вълков. Рецензенти: 

ст.н.с. дмн Светозар Маргенов и ст.н.с. д-р Наталия Кольковска. 



Протокол № 6 от 30.06.2003 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.11 Изследване на операциите за нуждите на Югозападния университет с 
единствен кандидата Стефан Минев Стефанов. Рецензенти: проф. Дмн Иван Попчев и 

ст.н.с.д-р Огнян Кунчев. 

Протокол № 7 от 30.06.2003 г. - Избор на ст.н.с.I ст. по научната специалност 
01.01.09 Изчислителна математика за нуждите на ЦЛПОИ с единствен кандитат 
Светозар Димитров Маргенов. Рецензенти: Ст.н.с.I ст.дтн Иван Димов, ст.н.с.I ст.дмн 

Михаил Касчиев и доц. д-р Стефка Димова. 

Протокол № 8 от 07.07.2003 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност 01.01.13 

Математическо моделиране и приложение на математиката на Станислава Славчева 

Стоилова на тема: "Ортонормирани функционални системи и равномерно 

разпределение на редици". Научен ръководител ст.н.с.I ст. дмн Михаил Касчиев, 

научен консултант гл.ас.д-р Васил Грозданов. Рецензенти: акад. проф. Благовест 
Сендов и доц. д-р Спас Ташев. 

Протокол № 9 от 07.07.2003 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката 
(икономико-математическо моделиране) за нуждите на Аграрен университет-Пловдив с 

единствен кандидат Анна Тихомирова Симеонова. Рецензенти: проф. д-р Михаил 

Константинов и доц. д-р Цветанка Савова Лалова. 

Протокол № 10 от 07.07.2003 г. - Избор на доцент по математика 01.01.00 

(приложна математика) за нуждите на УАСГ с кандидати на гл.ас. д-р Ганчо Тачев 

Тачев, гл.ас. д-р Димитрина Владова и гл.ас. д-р Иван Трендафилов. Рецензенти: чл.-

кор. проф. Иван Димовски и проф. Тодор Гичев. 

Протокол № 11 от 29.09.2003 г. - Защита на дисертация за получаване на 

образователната и научната степен "доктор" на тема: "Семантичнти височини и 

приложението им в индуктивното машинно самообучение" на Иво Георгиев Маринчев. 

Научен ръководител доц. д-р Здравко Марков. Рецензенти: доц. дмн Иван Сосков и 

доц. д-р Магдалина Тодорова. 

Протокол № 12 от 29.09.2003 г. - Защита на дисертация за получаване на 

научната степен "доктор на математическите науки" на Цвятко Василев Рангелов на 

тема: "Прави и обратни задачи за хиперболични уравнения и системи в области с 
движеща се граница и области с пукнатини" по научната специалност 01.01.13 

Математическо моделиране и приложение на математиката. Рецензенти: акад. проф. 

дмн Петър Попиванов, ст.н.с.I ст. дмн Йорданка Иванова и ст.н.с. д-р Валерий Ковачев. 

Протокол № 13 от 29.09.2003 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.12 Информатика за нуждите на Русенския университет с единствен кандидат 
Цветомир Иванов Василев. Рецензенти: ст.н.с.I ст. Дмн Петър Станчев и доц. д-р Кънчо 

Иванов. 

Протокол № 14 от 06.10.2003 г. - Защита на дисертация за получаване на 

образователната и научната степен "доктор" по научната специалност 01.01.12 

Информатика на тема: "Класификационно - ориентирани интерактивни методи, 

алгоритми и система за решаване на линейни и линейно целочислени задачи на 

многокритериалната оптимизация" на Мариана Василева Василева. Научен 

ръководител: ст.н.с. д-р Боян Метев. Рецензенти: акад. дтн Иван Попчев и доц. д-р 

Йордан Митев. 



Протокол № 15 от 06.10.2003 г. - Избор на професор за нуждите на 

Националният военен университет "Васил Левски" по научната специалност 01.01.10 

Теория на вероятностите и математическа статистика с единствен кандидат доц. дмн 

Косто Вълов Митов. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн Елисавета Панчева, ст.н.с.I ст. дмн 

Любен Мутафчиев и доц. д-р Димитър Въндев. 

Протокол № 16 от 20.10.2003 г. - Защита на дисертация за получаване на 

образователната и научната степен "доктор" по научната специалност 01.01.12. 

Информатика на тема: "Индуктивно логическо програмиране – оператори за обобщение 

и специализация" на Светла Бойчева. Научен ръководител доц. д-р Здравко Марков. 

Рецензенти: ст.н.с.I ст. дмн дтн Красимир Атанасов и ст.н.с. д-р Радослав Павлов. 

Протокол № 17 от 20.10.2003 г. - Избор на ст.н.с.I ст. за нуждите на 

Националната лаборатория по компютърна вирусология по научната специалност 
01.01.12 Информатика с единствен кандидат ст.н.с. дмн Евгений Христов Николов. 

Рецензенти: проф. дмн Стефан Додунеков; ст.н.с.I ст. дтн Иван Димов и проф. д-р 

Петър Бърнев. 

Протокол № 18 от 22.12.2003 г. - Защита на дисертация за получаване на 

образователната и научната степен "доктор" по научната специалност 01.01.11. 

Изследване на операциите на тема: "Лифшицови функции в топологични векторни 

пространства" на Петя Кърклисийска. Научен консултант доц. д-р Добчо Генев. 

Рецензенти: проф. дмн Тодор Гичев и ст.н.с. д-р Цветомир Цачев. 

Протокол № 19 от 22.12.2003 г. - Защита на дисертация за получаване на 

образователната и научната степен "доктор" по научната специалност 01.01.11. 

Изследване на операциите на тема: "Оптимизация на изпъкнали и псевдоизпъкнали 

функции" на Всеволод Иванов. Научен консултант проф. д-р Дочо Дочев. Рецензенти: 

проф. д-р Милко Петков и доц. д-р Цанко Дончев. 

Протокол № 1 от 02.02.2004 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.00 Математика за нуждите на Висше строително училище "Любен Каравелов" с 

единствен кандидат ст.н.с. Чавдар Борисов Докев. Рецензенти: проф. дтн Кольо 

Минков и доц. д-р Йосиф Швертнер. 

Протокол № 2 от 02.02.2004 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (вероятности и 

статистика) за нуждите на ФМИ-ПУ "Паисий Хилендарски" с единствен кандидат гл.ас. 
д-р Веска Пенчева Нончева. Рецензенти: проф. Дмн Христо Семерджиев и доц. д-р 

Димитър Въндев. 

Протокол № 3 от 15.03.2004 г. - Защита на дисертация за получаване на 
образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 01.01.12 

“Информатика” на тема: “Алгоритми за изследване на комбинаторни обекти” на 

Валентин Пенев Бакоев. Научен консултант: доц. д-р Красимир Манев. Рецензенти: 

проф. дмн Стефан Додунеков и доц. д- р Стоян Капралов. 

Протокол № 4 от 15.03.2004 г. - Защита на дисертация за получаване на 
научната степен “доктор на математическите науки” по научната специалност 01.01.13 

“Математическо моделиране и приложение на математиката” на тема: “Алгебрични 

свойства на интервали и изпъкнали тела” на Светослав Маринов Марков. Рецензенти: 

проф. д-р Милко Петков,  ст.н.с. І ст. дмн Веселин Дренски и ст.н.с. ІІ ст. дмн Светозар 

Маргенов. 



Протокол № 5 от 22.03.2004 г. - Защита на дисертация за получаване на 
образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 01.01.12 

“Информатика” на тема: “AMBR1: Един хибриден модел на човешките разсъждения по 

аналогия” на Бойчо Николов Кокинов. Научен ръководител: проф.д-р Петър Бърнев. 

Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Красимир Атанасов и ст.н.с. ІІ ст. Аврам Ескенази. 

Протокол № 6 от 22.03.2004 г. Защита на дисертация за получаване на 
образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 01.01.12 

“Информатика” на тема: “Задачи за устойчивост в теорията на екстремалните графи” на 
Владимир Стефанов Никифоров. Научен консултант: доц. д-р Владимир Тодоров. 

Рецензенти: проф. дмн Иван Ланджев и доц. д-р Добромир Тодоров. 

Протокол № 7 от 26.04.2004 г. - Защита на дисертация за получаване на 

образователната и научната степен "доктор" по научната специалност 01.01.09. 

Изчислителна математика на тема: "Решения и пертурбационна теория на нелинейни 

матрични уравнения"на гл.ас. Вежди Хасанов. Научен ръководител доц. д-р Иван 

Иванов. Рецензенти: проф. д-р Милко Петков и ст.н.с. д-р Николай Кюркчиев. 

Протокол № 8 от 26.04.2004 г. - Избор на професор по научната специалност 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (математически и 

ислен анализ) за нуждите на ЮЗУ-Благоевград с единствен кандидат ст.н.с.I ст. дмн 

Михаил Стефанов Касчиев. Рецензенти: ст.н.с.I ст. дфн Йордан Бранков, ст.н.с.I ст. дмн 

Светозар Маргенов и ст.н.с. д-р Андрей Андреев. 

Протокол № 9 от 03.05.2004 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката (по отрасли) за 

нуждите на Минно-геоложкия университет с единствен кандидат гл.ас. д-р Петко 

Иванов Лалов. Рецензенти: проф. д-р Петър Христов Бърнев и доц. д-р Кънчо Йорданов 

Иванов. 

Протокол № 10 от 03.05.2004 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.00 Математика (дискриптивна геометрия) за нуждите на УАСГ с единствен 

кандидат гл. ас. д-р Наташка Кирилова Дичева. Рецензенти: проф. дмн Тодор Гичев и 

проф. д-р Михаил Константинов. 

Протокол № 11 от 31.05.2004 г. - Защита на дисертацията на Елена Методиева 
Даскалова на тема: "Оптимални линейни кодове над крайни полета с три, четири и пет 

елемента" за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Научен 

ръководител доц. д-р Румен Даскалов. Рецензенти проф. дмн Стефан Додунеков, доц. 

д-р Стоян Капралов. 

Протокол № 12 от 31.05.2004 г. - Защита на дисертацията на Румяна Йорданова 

Папанчева на тема: "Ефективни немрежови Монте Карло алгоритми за решаване на 
гранични задачи с локално интегрално представяне на решението" за присъждане на 

образователната и научна степен "доктор". Научен ръководител ст.н.с.I ст. дтн Иван 

Димов. Рецензенти: ст.н.с.I ст.дмн Светозар Маргенов и ст.н.с.д-р Стефан Стефанов. 

Протокол № 13 от 28.06.2004 г. - Защита на дисертацията на гл. ас. Здравко 

Славов на тема: "Математически модел на икономика на благосъстояние" за 

присъждане на образователната и научна степен "доктор". Научен ръководител проф. д-

р Милко Петков. Рецензенти: проф. д-р Дочо Дочев и доц. д-р Геро Геров. 

Протокол № 14 от 28.06.2004 г. - Защита на дисертацията на Елен Константинова 

Павлова на тема: "Мозъчни структури и "естествени" евристични разпределени 

многомодални системи за бази от данни и WEB организации" за присъждане на 



научната степен "доктор на математическите науки". Рецензенти: проф. д-р Нина 
Василева Синягина, ст.н.с.I ст. Дмн Евгений Христов Николов и ст.н.с.д-р Михаил 

Георгиев Матвеев. 

Протокол № 15 от 12.07.2004 г. - Избор на доцент за нуждите на Пловдивския 

университет по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и 

приложение на математиката с единствен кандидат гл.ас. Емил Русев. Рецензенти: 

проф. дмн Тодор Гичев и доц. Андрей Андреев. 

Протокол № 16 от 12.07.2004 г. - Защита на дисертацията на Георги Атанасов 

Тотков: "Концептуално и компютърно моделиране на езикови структури и процеси (с 

приложения за българския език)" за присъждане на научната степен "доктор на 

математическите науки". Рецензенти: акад. проф. дтн Иван Попчев, проф. д-р Петър 

Бърнев и ст.н.с. д-р Галя Ангелова. 

 

 



 

СНС по ИММ е създаден на 05.05.2004 г. по решение на Президиума на ВАК 

(протокол 9) с председател – проф. д-р Петър Бърнев,   зам.-председател – ст.н.с. ІІ 

ст. д-р Георги Глухчев и секретар – ст.н.с. І ст. дмн дтн Красимир Атанасов. 

Съветът включва 22 члена  
 

Протокол № 1 от 25.10.2004 г. - Организационно заседание. 

Протокол № 2 от 08.11.2004 г. - Избор на доцент по научната специалност 010113 

Математическо моделиране и приложение на математиката за нуждите на 

Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив с единствен кандидат гл.ас. д-р 

Надежда Любомирова Петрова. Рецензенти: проф. дмн Косто Митов и доц. д-р 

Димитър Въндев. 

Протокол № 3 от 08.11.2004 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката за нуждите на 

Университета “Проф. д-р Асен Златаров – гр. Бургас с единствен кандидат гл.ас. д-р 

Галина Стоянова Панайотова. Рецензенти: ст.н.с.І ст. дмн Светозар Маргенов и проф 

дмн Грозьо Станилов. 

Протокол № 4 от 21.11.2004 г. - Защита на дисертация за присъждане на научната 
степен “доктор на математическите науки” по научната специалност 01.01.12 

Информатика на тема: “Граници, конструкции и класификация на оптимални кодове”  

на доц.  д-р Стоян Недков Капралов. Рецензенти:  проф. д-р Петър Бърнев, ст.н.с. дмн 

Петър Бойваленков и доц. д-р Красимир  Манев. 

Протокол № 5 от 13.12.2004 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 01.01.12 

Информатика на тема: “Интегрирана среда за работа с каталожни описания на 

старобългарски ръкописи” на гл.ас. Павел Илиев Павлов. Научен ръководител  доц. д-р 

Стоян Бъчваров . Рецензенти: ст.н.с.І ст. дмн Красимир Атанасов и ст.н.с. д-р Милена 

Добрева.   

Протокол № 6 от 13.12.2004 г. - Защита на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 01.01.13 

Математическо моделиране и приложение на математиката на тема: “Многомерни 

апроксимации” на Ирина Красимирова Георгиева. Научен ръководител  акад. Борислав 

Боянов . Рецензенти: проф. дмн Камен Иванов и доц. д-р Тодор Боянов.   

Протокол № 7 от 31.01.2005 г. - Избор на професор по научната специалност 
01.01.12. Информатика (математическо осигуряване на системи за информационно 

обслужване на педагогическата диагностика с количествени методи) за нуждите на 

Пловдивския университет с единствен кандидат доц. д-р Димитър Спасов Стойчев. 

Рецензенти: акад. Иван Попчев, ст.н.с. дпн Сава Гроздев  и ст.н.с. д-р Пламен Матеев. 

Протокол № 8 от 31.01.2005 г. - Избор на професор по научната специалност 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Моделиране и 

контрол на химически процеси) за нуждите на Химическия факултет на Софийския 

университет с единствен кандидат доц. дмн Красимир Димитров Данов. Рецензенти: 

проф. дмн Запрян Запрянов, чл.-кор. Стефан Радев  и ст.н.сІ ст. дфн Йордан Бранков. 

Протокол № 9 от 07.03.2005 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.12. Информатика (База данни и системи за управление в икономиката) за нуждите 

на  Стопанския факултет на Софийския университет с единствен кандидат н.с.І ст. д-р 



Красимира Борисова Швертнер. Рецензенти: проф. дмн Иван Ланджев и ст.н.с. дфн 

Йордан Бранков. 

Протокол № 10 от 07.03.2005 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.12. Информатика (Дискретни структури) за нуждите на Технически университет-

София филиал - Пловдив с единствен кандидат гл.ас. д-р Веселка Димитрова  Боева. 

Рецензенти: проф. дтн Людмил Даковски и доц. дмн Георги Тотков. 

Протокол № 11 от 14.03.2005 г. - Защита на дисертация за присъждане на 
научната степен “доктор на математическите науки” по научната специалност 01.01.09 

Изчислителна математика на тема: “Апостериорен суперсходящ анализ в метода на 

крайните елементи – оценки и техники”  на доц.  д-р Андрей Борисов Андреев 

Рецензенти: проф. д-р Милко Петков, ст.н.с.І ст. дмн Светозар Маргенов и д-р. Стефка 
Димова.   

Протокол № 12 от 04.04.2005 г. - Защита на дисертационния труд на Гергана 

Иванова Бенчева на тема “Паралелни алгоритми за разделяне на променливите и 

факторизация на разредени матрици” по научната специалност 01.01.09 “Изчислителна 

математика” за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Рецензенти: 

ст.н.с. І ст. дмн Михаил Касчиев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Лирков. 

Протокол № 13 от 04.04.2005 г. - Защита на дисертационния труд на Ваньо 

Георгиев Пейчев на тема “Модел на нормативен акт (закон) за извличане на 

информация и предаване през WAP” по научната специалност 01.01.12 “Информатика” 

за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Рецензенти: ст.н.с. І ст. 
дмн Красимир Атанасов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Аврам Ескенази. 

Протокол № 14 от 09.05.2005 г. - Защита на дисертационния труд на Гюрхан 

Хюсеинов Неджибов на тема “Изследвания върху методи за числено решаване на 

нелинейни уравнения и системи уравнения” по научната специалност 01.01.09 

“Изчислителна математика” за присъждане на образователната и научна степен 

“Доктор”. Рецензенти: ст.н.с. ІІ ст. дмн Светослав Маров и ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай 

Кюркчиев. 

Протокол № 15 от 09.05.2005 г. - Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.12 “Информатика” (Когнитивна наука) за нуждите на Нов Български университет 
– София с единствен кандидат н.с.І ст.д-р Бойчо Николов Кокинов. Рецензенти: проф. 

дтн Иван Попчев и ст.н.с.ІІ ст. д-р Радослав Павлов. Маров и ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай 

Кюркчиев. 

Протокол № 16 от 13.06.2005 г. - Защита на дисертационния труд на Евгения 

Петрова Николова на тема “Подходящи кодове за откриване на грешки” по научната 

специалност 01.01.12 “Информатика” за присъждане на образователната и научна 

степен “Доктор”.Научен консултант доц. д-р Росица Додунекова. Рецензенти: проф. 

дмн Иван Ланджев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Цонка Байчева. 

Протокол № 17 от 13.06.2005 г. - Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.09 “Изчислителна математика” за нуждите на Техническия университет – 

Габрово с единствен кандидат гл.ас.д-р Тодор Димитров Тодоров. Рецензенти: проф. д-

р Милко Петков и доц. д-р Любен Вълков. 

Протокол № 18 от 04.07.2005 г. - Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.12 “Информатика” за нуждите на Бургаския свободен университет с единствен 

кандидат гл.ас.д-р Даниела Ананиева Орозова. Рецензенти: проф. дтн Иван Попчев и 

ст.н.с.ІІ ст. д-р Георги Глухчев. 



Протокол № 19 от 04.07.2005 г. - Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.12 “Информатика” за нуждите на Техническия университет – Габрово с 
единствен кандидат гл.ас.д-р Елена Методиева Даскалова. Рецензенти: ст.н.с.ІІ ст. дмн 

Петър Бойваленков и ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Манев. 

Протокол № 20 от 03.10.2005 г. – Защита на дисертационния труд на Мария 

Христова Монова-Желева на тема “Методи, модели и алгоритми за разработване на 

адаптивно учебно съдържание в интерактивни среди за обучение” по научната 

специалност 01.01.12 “Информатика” за присъждане на образователната и научна 

степен “Доктор”. Научен ръководител  ст.н.с. д-р Радослав Павлов. Рецензенти: проф. 

дтн Людмил Даковски и доц. д-р Красен Стефанов. 

Протокол № 21 от 03.10.2005 г. – Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.09 “Изчислителна математика” за нуждите на Техническия университет – 

Габрово с единствен кандидат гл.ас.д-р Милена Радославова Рачева. Рецензенти: проф. 

д-р Милко Петков и ст.н.с.ІІ ст. д-р Пенчо Маринов. 

Протокол № 22 от 17.10.2005 г. – Защита на дисертационния труд на Веселина 

Господинова Жечева на тема “Изследвания на информационната сигурност на 

системите за електронна търговия” по научната специалност 01.01.12 “Информатика” 

за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Научен ръководител  

ст.н.с.І ст. дмн Евгений Николов. Рецензенти: акад. Иван Попчев и ст.н.с.ІІ ст. д-р 

Петър Петров. 

Протокол № 23 от 17.10.2005 г. – Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.12 “Информатика” за нуждите на Нов Български Университет с единствен 

кандидат ст.н.с.ІІ ст. д-р Юлиана Пенева Пашкова. Рецензенти: ст.н.с.І ст. дмн Евгений 

Николов и ст.н.с.ІІ ст. д-р Аврам Ескенази. 

Протокол № 24 от 08.11.2005 г. - Защита на дисертационния труд на Юрий 

Димитров Кандиларов на тема “Вложен интерфейсен метод за един клас параболични 

задачи” по научната специалност 01.01.09 “Изчислителна математика” за присъждане 
на образователната и научна степен “Доктор”. Научен ръководител  до. д-р Любен 

Вълков. Рецензенти: ст.н.с.І ст. дмн Михаил Касчиев и ст.н.с.ІІ ст. д-р Наталия 

Колковска. 

Протокол № 25 от 20.02.2006 г. - Защита на дисертационния труд на Павлина 

Калчева Йорданова на тема “Вложен интерфейсен метод за един клас параболични 

задачи” по научната специалност 01.01.10 “Теория на вероятностите и математическа 

статистика” за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Научен 

ръководител ст.н.с. І ст. дмн Елисавета Панчева. Рецензенти: проф. дмн Косто Митов и 

доц. д-р Дончо Дончев. 

Протокол № 26 от 20.02.2006 г. - Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.10 “Теория на вероятностите и математическа статистика” за нуждите на 

Аграрния факултет към Тракийски университет – Стара Загора с двама кандидати гл.ас. 
д-р Янка Георгиева Цветанова и доц. д-р Деко Видев Деков. Рецензенти: ст.н.с. І ст. 
дмн Николай Янев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Пламен Матеев. 

Протокол № 27 от 13.03.2006 г. - Защита на дисертационният труд на Румен 

Николов Даскалов на тема “Оптимални линейни кодове над малки крайни полета” по 

научната специалност 01.01.12 “Информатика” за присъждане на научната степен 

“Доктор на математическите науки”. Рецензенти: чл.-кор проф. дмн Стефан Додунеков, 

проф. дмн Иван Ланджев  и доц. д-р Красимир Манев. 



Протокол № 28 от 17.04.2006 г. - Защита на дисертационният труд на Кирил 

Иванов Симов на тема “Логически средства за обработка на лингвистични знания в 

опорната фразова граматика” по научната специалност 01.01.12 “Информатика” за 

присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Научен ръководител ст.н.с. 
д-р Радослав Павлов. Рецензенти: доц. дмн Георги Тотков, и ст.н.с.ІІ ст. д-р. Иван 

Держански. 

Протокол № 29 от 13.06.2006 г. - Защита на дисертационният труд на Олга 
Добрева Рахнева на тема “Разпределен клъстер за електронно тестване” по научната 

специалност 01.01.12 “Информатика” за присъждане на образователната и научна 

степен “Доктор”. Научен ръководител: доц. д-р Станимир Стоянов. Рецензенти: проф. 

дтн Иван Попчев, и ст.н.с.ІІ ст. д-р. Аврам Ескенази. 

Протокол № 30 от 26.07.2006 г. - Защита на дисертационния труд на Александър 

Димов Димов на тема “Редуциране на комплексността при разработка на софтуерни 

системи – методи за описание на софтуерната архитектура” по научната специалност 
01.01.12 “Информатика” за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. 

Научен ръководител доц. д-р Силвия Илиева. Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн дтн 

Красимир Атанасов и доц. д-р. Магдалина Тодорова. 

Протокол № 31 от 26.07.2006 г. - Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката” за нуждите на 

Югозападния университет – Благоевград с единствен кандидат гл.ас. д-р Михаил Колев 

Колев. Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Йорданка Иванова, и доц. д-р Иван Миховски. 

Протокол № 32 от 09.10.2006 г. - Защита на дисертационния труд на Весела 
Кирилова Стоименова на тема  “Разклоняващи се стохастични процеси” по научната 

специалност 01.01.10 “Теория на вероятностите и математическа статистика” за 

присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Научен ръководител: ст.н.с.І 
ст. дмн Николай Янев. Рецензенти: проф. дмн дмн Косто Митов и ст.н.с.ІІ ст. д-р. 

Нейко Нейков. 

Протокол № 33 от 09.10.2006 г. - Избор на доцент по WAP” по научната 

специалност 01.01.12 “Информатика” (обектноориентирани и разпределени бази от 

данни и информационни системи) за нуждите на Югозападния университет – 

Благоевград с единствен кандидат гл. ас. Георги Теохаров Тупаров. Рецензенти: проф. 

дтн Кирил Боянов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Аврам Ескенази. 

Протокол № 34 от 23.10.2006 г. – Защита на дисертационния труд на Иван 

Драгов Тренчев на тема “Математически модели за изследване оптималността на 
генетичния код” по научната специалност 01.01.12 “Информатика” за присъждане на 

образователната и научна степен “Доктор”. Научни ръководители: доц. д-р Петър 

Миланов и доц. д-р Невена Пенчева. Рецензенти: ст.н.с.ІІ ст. дмн Петър Бойваленков и 

доц. д-р. Никола Янев. 

Протокол № 35 от 23.10.2006 г. – Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.09 “Изчислителна математика за нуждите на Русенския университет “Ангел 

Кънчев” с единствен кандидат гл. ас. д-р Илия Алексиев Браянов. Рецензенти: доц. дмн 

Андрей Б. Андреев и ст.н.с.ІІ ст. д-р Наталия Кольковска. 

Протокол № 36 от 13.11.2006 г. – Защита на дисертационния труд на Пенко 

Иванов Иванов на тема “Прилагате та гъвкави методологии за разработка на 

софтуер в ISO специфицирани компании” по научната специалност 01.01.12 

“Информатика” за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Научни 



ръководители: доц. д-р Силвия Илиева. Рецензенти: проф. дтн Кирил Боянов и доц. д-р. 

Румен Николов. 

Протокол № 37 от 13.11.2006 г. – Избор за “доцент” по научната специалност 
01.01.12 “Информатика” за нуждите на Русенския университет “А. Кънчев” с единствен 

кандидат гл.ас.д-р Каталина Петрова Григорова. Рецензенти: доц. дмн Стоян Капралов 

и доц. д-р Станимир Стоянов. 

Протокол № 38 от 12.12.2006 г. - Избор на професор по научната специалност 
01.01.09. Изчислителна математика за нуждите на Техническия университет - Габрово с 

единствен кандидат доц. дмн Андрей Борисов Андреев.  Рецензенти: проф. дмн 

Борислав Боянов, проф. дмн Камен Иванов и ст.н.с.ІІ ст. д-р. Пенчо Маринов. 

Протокол № 39 от 05.02.2007 г. - Защита на дисертационният труд на Иван 

Георгиев Георгиев на тема “Интеграционни методи за неконформни крайни 

елементи” по научната специалност 01.01.09 “Изчислителна математика” за 

присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Научен ръководители: 

ст.н.с.І ст. дмн Светозар Маргенов. Рецензенти: проф. д-р Милко Петков и ст.н.с.ІІ ст. 
д-р. Иван Лирков. 

Протокол № 40 от 17.04.2007 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.12. Информатика за нуждите на Бургаския свободен университет с единствен 

кандидат гл. ас. д-р Динко Василев Гичев.  Рецензенти: проф. дмн Иван Ланджев и 

доц. д-р. Антон Илиев. 

Протокол № 41 от 21.05.2007 г. - Защита на дисертационният труд на Димитър 

Стоичков Ковачев на тема: “Върху някои свойства на дискретни функции” по научната 

специалност 01.01.12. Информатика за присъждане на образователната и научна степен 

“Доктор”. Научен консултант доц. д-р Илия Гюдженов. Рецензенти: проф. дмн Кирил 

Чимев и доц. д-р. Красимир Манев. 

Протокол № 42 от 13.06.2007 г. - Защита на дисертационният труд на Файза 

Абдул Ракииб Салам Муджахед на тема: “Предизвикателства към сигурността  в 

информационна система базирана на Уеб технологии” по научната специалност 
01.01.12. Информатика за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. 

Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Манев. Рецензенти: ст.н.с.І ст. дмн 

Евгений Николов и доц. д-р Владимир Димитров. 

Протокол № 43 от 25.06.2007 г. – Защита на дисертационният труд на Красимир 

Костадинов Марков на тема: “Многомерен контекстно-независим метод за достъп” 

по научната специалност 01.01.12. Информатика за присъждане на образователната и 

научна степен “Доктор”. Рецензенти: ст.н.с.І ст. дмн Петър Станчев и доц. д-р. Юлиана 
Пашкова. 

Протокол № 44 от 25.06.2007 г. – Защита на дисертационният труд на Огнян 

Валентинов Калайджиев на тема: “Интелигентна система за обучение, базирана на 

езикови технологии” по научната специалност 01.01.12. Информатика за присъждане 
на образователната и научна степен “Доктор”. Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. д-р Галя 

Ангелова. Рецензенти: акад. Кирил Боянов и ст.н.с. д-р. Димитър Дочев. 

Протокол № 45 от 09.07.2007 г. - Избор на професор по научната специалност 
01.01.12 Информатика за нуждите на Технически университет – гр. Габрово с 

единствен кандидат доц. дмн Стоян Капралов. Рецензенти: проф. дтн Людмил 

Даковски, ст.н.с. дмн Евгений Николов и доц. д-р Красимир Манев. 



СНС по ИММ е създаден на 05.05.2004 г., като сегашният състав и име са 

потвърдени на 23.07.2007 г. Председател на Съвета е акад. Иван Попчев, зам.-

председател – ст.н.с. І ст. дмн Евгений Николов и секретар – ст.н.с. ІІ ст. д-р 

Андрей Андреев. Съветът включва 19 члена. 

 

Протокол № 1 от 24.09.2007 г. - Защита на дисертационният труд на Миглена 

Николаева Колева на тема “Числен анализ на параболични уравнения с полулинейни 

динамични гранични условия” по научната специалност 01.01.13 “Математическо 

моделиране и приложение на математиката” за присъждане на образователната и 

научна степен “доктор” Научен ръководители: доц. д-р Любен Вълков. Рецензенти: 

проф. д-р Милко Петков и ст.н.с.ІІ ст. д-р Иван Лирков. 

Протокол № 2 от 24.09.2007 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката” за нуждите на 

Варненски свободен университет  “Черноризец Храбър” с единствен кандидат Здравко 

Димитров Славов. Рецензенти: проф. д-р Дочо Дочев и ст.н.с. ІІ ст. д-р. Андрей 

Андреев. 

Протокол № 3 от 22.10.2007 г. – Защита на дисертационният труд на 

дисертационният труд на Златко Георгиев Върбанов на тема “Конструиране и 

класификация на линейни и адитивни кодове” по научната специалност 01.01.12 

„Информатика” за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Научен 

ръководител: ст.н.с.ІІ ст. д-р Илия Буюклиев. Рецензенти: доц. д-р Стоян Капралов и 

ст.н.с. ІІ ст. д-р. Цонка Байчева. 

Протокол № 4 от 22.10.2007 г. – Защита на дисертационният труд на София 

Ламброва Ивановска на тема “Квази-Монте Карло методи за интегрални уравнения” по 

научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на 

математиката” за присъждане на образователната инаучна степен “доктор”. Научен 

ръководител ст.н.с.ІІ ст. д-р Анета Караиванова. Рецензенти: проф. д-р Милко Петков и 

ст.н.с. ІІ ст. д-р. Евгения Стоименова. 

Протокол № 5 от 17.12.2007 г. – Защита на дисертационният труд на Славчо 

Владимиров Щраков на тема “Отделимост в алгебри от функции, термове и автомати” 

по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на научна степен 

“доктор на математическите науки”. Рецензенти: акад. Иван Попчев, чл.-кор. проф. дмн 

Стефан Додунеков и ст.н.с.ІІ ст. дмн Петър Бойваленков. 

Протокол № 6 от 17.12.2007 г. – Защита на дисертационният труд на Димитър 

Владиславов Атанасов на тема “Робастни методи за скалиране и точково оценяване” по 

научната специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите и математическа статистика” 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Научни консултанти: 

ст.н.с.І ст. дмн Николай Янев и ст.н.с.І ст. д-р Енчо Герганов. Рецензенти: проф. дмн 

Косто Митов и ст.н.с. ІІ ст. д-р. Евгения Стоименова. 

Протокол № 7 от 18.02.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Иванка 

Трифонова Ангелова на тема “Диференчни схеми от висок ред на точност за елиптични 

задачи с интерфейс” по научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и 

приложение на математиката” за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор”. Научен ръководител: доц. д-р Любен Вълков. Рецензенти: проф. дмн Андрей 

Андреев и ст.н.с. ІІ ст. д-р. Наталия Кольковска. 



Протокол № 8 от 18.02.2008 г. - Избор на „професор” по научната специалност 
01.01.12 „Информатика” за нуждите на Технически университет – гр. Габрово с 

единствен кандидат доц. дмн Румен Николов Даскалов. Рецензенти: чл.-кор. проф. дмн 

Стефан Додунеков, проф. дмн Иван Ланджев и ст.н.с. ІІ ст. дмн Петър Бойваленков. 

Протокол № 9 от 31.03.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Марчин 

Папжицки на тема “Високопроизводителни алгоритми за матрици с блочна структура” 

по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на научната степен 

“доктор на математическите науки”. Рецензенти: акад. Кирил Боянов, чл.-кор. проф. 

дмн Стефан Додунеков и ст.н.с. ІІ ст. д-р Красимир Георгиев. 

Протокол № 10 от 31.03.2008 г. - Избор на „доцент” по научната специалност 

01.01.12 „Информатика” (информационна техника и технологии) за нуждите на 

Университета по хранителни технологии - Пловдив с единствен кандидат гл. ас. д-р 

Олга Добрева Рахнева. Рецензенти: акад. Иван Попчев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Аврам 

Ескенази. 

Протокол № 11 от 12.05.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Димитрина 

Любомирова Полимирова - Николова на тема “Изследване на информационната 

сигурност на файлови обекти, подложени на информационни атаки с отчитане 

влиянието на методите за компресиране” по научната специалност 01.01.12 

„Информатика” за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Научен 

ръководител: ст.н.с. І ст. дмн Евгений Николов. Рецензенти: акад. Иван Попчев и ст.н.с. 
ІІ ст. д-р Аврам Ескенази. 

Протокол № 12 от 12.05.2008 г. - Избор на „професор” с хабилитационен труд на 

тема „Практическа оптимизация” по научната специалност 01.01.11 „Изследване на 

операциите” за нуждите на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” с единствен 

кандидат доц. д-р Никола Иванов Янев. Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Огнян Кунчев, 

ст.н.с. І ст. дмн Светослав Марков и ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Киров. 

Протокол № 13 от 9.06.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Андрей 

Андреев Василев на тема “Математически модели на икономически явления в 

пространството” по научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и 

приложение на математиката в икономиката” за присъждане на образователната и 

научна степен “доктор”. Научен ръководител: доц. д-р Йордан Йорданов. Рецензенти: 

проф. дмн Тодор Гичев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Михаил Кръстанов. 

Протокол № 14 от 9.06.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Георги 

Стамов Гачев на тема “Виртуални среди за съвместна работа” по научната специалност 
01.01.12 „Информатика” за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 

Научен ръководител: доц. д-р Илиана Николова. Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Евгений 

Николов и ст.н.с.ІІ ст. д-р Радослав Павлов. 

Протокол № 15 от 23.06.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Божидар 

Ангелов Станчев на тема “Метод за намиране на мултирезолюционна триъгълна мрежа, 
приближаваща повърхнина, зададена чрез множество от точки” по научната 

специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор”. Научен ръководител: доц. д-р Петър Бинев. Рецензенти: проф. дмн 

Стоян Капралов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Киров. 

Протокол № 16 от 27.10.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Десислава 

Иванова Панева-Маринова на тема “Семантично-ориентирана архитектура и модели за 

персонализиран и адаптивен достъп до знания в мултимедийна дигитална библиотека” 

по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на образователната и 



научна степен “доктор”. Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Радослав Павлов. 

Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев и доц. д-р Красен Стефанов. 

Протокол № 17 от 27.10.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Анна 

Светозарова Деврени-Куцуки на тема “Приложение на методи на изкуствения интелект 
при представяне и използване на хетерогенни архивни колекции” по научната 

специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор”. Научен ръководител: доц. д-р Мария Нишева. Рецензенти: проф. д-р 

Петър Бърнев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Милена Добрева. 

Протокол № 18 от 01.12.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Илия 

Георгиев Буюклиев на тема “Алгоритмични подходи за изследване на линейни кодове” 

по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на научната степен 

“доктор на математическите науки”. Рецензенти: проф. дмн Иван Ланджев, ст.н.с. І ст. 
дмн Евгений Николов и доц. д-р Красимир Манев. 

Протокол № 19 от 01.12.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Емилиян 

Георгиев Петков на тема “Изследване и развитие на моделите на криви и повърхнини в 

компютърната графика” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за 

присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Научен консултант: доц. д-р 

Любен Цеков. Рецензенти: проф. дмн Стоян Капралов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Андрей 

Андреев. 

Протокол № 20 от 15.12.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Михаил 

Иванов Кръстанов на тема “Локален анализ на управляеми системи” по научната 

специалност 01.01.11 „Изследване на операциите” за присъждане на научната степен 

“доктор на математическите науки”. Рецензенти: проф. дмн Тодор Гичев, ст.н.с. І ст. 
дмн Юлиан Ревалски и доц. д-р Цанко Дончев. 

Протокол № 21 от 15.12.2008 г. - Защита на дисертационният труд на Валентин 

Ванков Илиев на тема “Изомерията като вътрешна симетрия на молекулите” по 

научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на 

математиката” за присъждане на научната степен “доктор на математическите науки”. 

Рецензенти: акад. проф. дмн Стефан Додунеков, чл.-кор. ст.н.с. І ст. дмн Веселин 

Дренски и проф. дмн Стефка Димова. 

Протокол № 22 от 23.02.2009 г. - Защита на дисертационният труд на Цветанка 

Любомирова Георгиева на тема “Методи за изследване на зависимости между атрибути 

в бази от данни” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор”. Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев 

и доц. д-р Юлиана Пенева. 

Протокол № 23 от 23.02.2009 г. - Избор за „старши научен сътрудник І степен” 

по научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на 

математиката във физиката” за нуждите на Института по електроника – БАН с 

единствен кандидат ст.н.с. ІІ ст. д.ф.н. Катя Желева Вутова. Рецензенти: чл.-кор. проф. 

д.ф.н. Ангел Попов, ст.н.с. І ст. дтн Иван Димов и ст.н.с. І ст. дмн Анжела Попиванова. 

Протокол № 24 от 23.03.2009 г. - Защита на дисертационният труд на Дойчин 

Тодоров Бояджиев на тема: „Математико-статистически методи за моделиране на 

произход” по научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и 

приложение на математиката” за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”. Научен ръководител: доц. д-р Снежана Гочева-Илиева. Рецензенти: проф. 

дмн Христо Семерджиев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Пламен Матеев. 



Протокол № 25 от 23.03.2009 г. - Защита на дисертационният труд на Маргарита 
Николова Спиридонова на тема: „Директни операционни методи в програмна среда за 

компютърна алгебра” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане 

на образователната и научна степен „доктор”. Научен консултант: чл.-кор. проф. дмн 

Иван Димовски. Рецензенти: проф. дмн Стоян Капралов и доц. д-р Мария Нишева - 

Павлова. 

Протокол № 26 от 27.04.2009 г. - Защита на дисертационният труд на Тодор 

Йорданов Тодоров на тема: „Еквидистантни кодове. Защита на данни с воден знак” по 

научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор”. Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р. Галина Богданова. 

Рецензенти: проф. дмн Румен Даскалов и доц. д-р Асен Рахнев. 

Протокол № 27 от 27.04.2009 г. - Избор на рецензенти по процедурата за 

присъждане на научната степен „доктор на математическите науки” на тема „Втори 

метод на Ляпунов за устойчивост и ограниченост на математически модели, базирани 

на импулсни функционално-диференциални уравнения” по научната специалност 
01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката” на доц. д-р 

Иванка Милкова Стамова. 

Протокол № 28 от 27.04.2009 г. - Избор на доцент по научната специалност 
01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката” за нуждите на 

ВТУ „Тодор Каблешков” с единствен кандидат гл. ас. д-р Драго Йорданов Михалев. 

Рецензенти: ст.н.с. І ст. дтн Иван Димов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Андрей Андреев. 

Протокол № 29 от 25.05.2009 г. - Защита на дисертационният труд на Цветомир 

Илиев Цветанов на тема: „Модели за защита на компютърните мрежи” по научната 

специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор”. Научен ръководител: доц. д-р Красен Стефанов. Рецензенти: ст.н.с. І 
ст. дмн Евгений Николов и доц. д-р Валентин Кисимов. 

Протокол № 30 от 25.05.2009 г. - Избор на „професор” по научната специалност 

01.01.12 „Информатика” (Дискретна математика), обявен в ДВ бр. 71/12.08.2008 г., за 

нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски” с единствен кандидат доц. дмн Славчо Владимиров 

Щраков. Рецензенти: акад. Иван Попчев, акад. Стефан Додунеков и ст.н.с. ІІ ст. дмн 

Петър Бойваленков. 

Протокол № 31 от 28.09.2009 г. - Защита на дисертационният труд на Росен 

Александров Розенов на тема: „Математически модели на данъчна политика” по 

научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на 

математиката в икономиката” за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”. Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. дмн Михаил Кръстанов. Рецензенти: проф. 

дмн Рачо Денчев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Цветомир Цачев. 

Протокол № 32 от 28.09.2009 г. - Защита на дисертационният труд на Иванка 
Милкова Стамова на тема: „Втори метод на Ляпунов за устойчивост и ограниченост на 
математически модели, базирани на импулсни функционално-диференциални 

уравнения” по научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и 

приложение на математиката” за присъждане на научната степен „доктор на 
математическите науки”. Рецензенти: акад. Иван Попчев, проф. д-р Михаил 

Константинов и ст.н.с. І ст. дмн Светослав Марков. 

Протокол № 33 от 02.11.2009 г. - Защита на дисертационният труд на Анна 

Атанасова Малинова на тема: „Софтуерна система за компютърна симулация на лазери 

с метални пари” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на 



образователната и научна степен „доктор”. Научен ръководител - доц. д-р Снежана 

Гочева-Илиева. Рецензенти: проф. дмн Стоян Капралов и доц. д-р Антон Илиев. 

Протокол № 34 от 21.12.2009 г. – 1. Избор на рецензенти. 2. Разни. 

Протокол № 35 от 25.01.2010 г. - Избор за „доцент” по научната специалност 
01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката (Висша 

математика)” за нуждите на Русенския университет „А. Кънчев” с единствен кандидат 
гл.ас. д-р Юрий Димитров Кандиларов. Рецензенти: проф. дмн Андрей Андреев и 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Наталия Кольковска. 

Протокол № 36 от 22.02.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Стела 

Димитрова Железова на тема: „Изследване и класификация на двойно разрешими 

дизайни” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор”. Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р. 

Светлана Топалова. Рецензенти: проф. дмн Стоян Капралов и доц. дмн Стефка 
Буюклиева. 

Протокол № 37 от 22.02.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Галя 

Младенова Ангелова на тема: „Концептуални структури между изкуствения интелект и 

компютърната лингвистика” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за 
присъждане на научна степен „доктор на математическите науки”. Рецензенти: акад. 

Иван Попчев, проф. дмн Георги Тотков и ст.н.с. І ст. дтн дмн Красимир Атанасов. 

Протокол № 38 от 29.03.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Кирил 

Стоянов Щерев на тема: „Числено моделиране на микро-течения на свиваем, вискозен, 

топлопроводящ газ” по научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и 

приложение на математиката в механиката” за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор”. Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Стефан Стефанов. 

Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Светозар Маргенов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Славчо Славчев 

Протокол № 39 от 29.03.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Милен 

Йорданов Петров на тема: „Оперативна съвместимост между системи за оценяване в 

съвременното електронно обучение” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Научен ръководител: доц. 

д-р Боян Бончев. Рецензенти: проф. дмн Георги Тотков и ст.н.с. ІІ ст. д-р Радослав 

Павлов. 

Протокол № 40 от 12.04.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Светлин 

Иванов Наков на тема: „Автоматично извличане на фалшиви приятели от паралелен 

двуезичен корпус” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор”. Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Елена 
Паскалева. Рецензенти: проф. д-р Петър Бърнев и доц. д-р Светла Бойчева. 

Протокол № 41 от 12.04.2010 г. - Избор за „доцент” по научната специалност 
01.01.12 „Информатика”, обявен в ДВ 76/25.09.2009 г. за нуждите на ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” с единствен кандидат гл. ас. д-р Валентин Пенев Бакоев. 

Рецензенти: акад. Стефан Додунеков и проф. дмн Стоян Капралов. 

Протокол № 42 от 10.05.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Румен 

Цанев Маринов на тема: „Метрична регулярност и итерационни методи за обобщени 

уравнения” по научната специалност 01.01.11 „Изследване на операциите” за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Научен ръководител: ст.н.с. 



І ст. дмн Асен Дончев. Рецензенти: ст.н.с. ІІ ст. дмн Михаил Кръстанов и доц. д-р 

Цанко Дончев. 

Протокол № 43 от 10.05.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Минко 

Маринов Марков на тема: „Върхово разделение на кактусови графи и максимално 

външнопланарни графи” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Научен ръководител: ст.н.с. 
ІІ ст. д-р Радослав Павлов. Рецензенти: проф. д-р Никола Янев и доц. д-р Красимир 

Манев. 

Протокол № 44 от 17.05.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Велин 

Спасов Кралев на тема: „Изследване и проектиране на автоматизирани системи за 

разпределение на ресурси” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по научната специалност 01.01.12 „Информатика”. Научен ръководител: проф. дтн 

Нина Синягина. Рецензенти: ст.н.с. ІІ ст. дмн Петър Бойваленков и доц. д-р Петър 

Миланов. 

Протокол № 45 от 17.05.2010 г. - Избор за „доцент” по научната специалност 
01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката” за нуждите на 

Бургаския свободен университет с единствен кандидат гл. ас. д-р Евгения Петрова 

Николова. Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Николай Янев и проф. дмн Иван Ланджев. 

Протокол № 46 от 07.06.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Ласко 

Маринов Ласков на тема: „Разпознаване на невмено писмо в исторически документи” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 
01.01.12 „Информатика”. Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Димо Димов. 

Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Евгений Николов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Геннадий Агре. 

Протокол № 47 от 07.06.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Младен 

Денев Манев на тема: „Оптимални разделящи кодове” за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 01.01.12 

„Информатика”. Научен ръководител: проф. дмн Стоян Капралов. Рецензенти: проф. 

дмн Стефан Додунеков и проф. дмн Румен Даскалов. 

Протокол № 48 от 04.10.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Дияна 

Христова Бояджиева на тема: „Интуиционистки размити складове от данни” по 

научната специалност 01.01.12 „Информатика” за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор”. Научен ръководител: ст.н.с. І ст. дмн дтн Красимир Атанасов. 

Рецензенти: акад. Иван Попчев и  доц. д-р Магдалина Тодорова. 

Протокол № 49 от 04.10.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Петър 

Николаев Митанкин на тема: „Универсални автомати за ефективно определяне на 

близост между символни низове” за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност 01.01.12 „Информатика”. Научен ръководител: 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Михов. Рецензенти: проф. дмн Димитър Скордев и доц. д-р 

Тинко Тинчев. 

Протокол № 50 от 11.10.2010 г. - Избор за „доцент” по научната специалност 
01.01.02 „Алгебра и теория на числата”, обявен в ДВ бр. 93/24.11.2009 г. за нуждите на 

Техническия университет – София (катедра Алгебра и геометрия) с единствен кандидат 
гл. ас. д-р Васил Петров Маринов. Рецензенти: чл.-кор. дмн Веселин Дренски и ст.н.с. 
ІІ ст. д-р Радослав Павлов. 

Протокол № 51 от 11.10.2010 г. - Избор за „доцент” по научната специалност 
01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката”, обявен в ДВ бр. 



16/26.02.2010 г. за нуждите на РУ „Ангел Кънчев” с единствен кандидат гл. ас. д-р 

Миглена Николаева Колева. Рецензенти: проф. дмн Андрей Андреев и ст.н.с. ІІ ст. д-р 

Наталия Кольковска. 

Протокол № 52 от 11.10.2010 г. - Избор за „доцент” по научната специалност 
01.01.12 „Информатика, обявен в ДВ бр. 94/27.11.2009 г. за нуждите на Бургаския 

свободен университет с единствен кандидат гл. ас. д-р Веселина Господинова Жечева. 
Рецензенти: акад. Иван Попчев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Киров. 

Протокол № 53 от 11.10.2010 г. - Предложение на ръководството на СНС по 

информатика и математическо моделиране в съответствие със Закона за развитие на 

академичния състав.   

Протокол № 54 от 18.10.2010 г. - Защита на дисертационният труд на Недка 

Великова Пулова на тема: „Достижими множества на диференциални включвания” за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 
01.01.11 „Изследване на операциите”. Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. дмн Михаил 

Кръстанов. Рецензенти: проф. д-р Владимир Вельов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Цветомир Цачев. 

Протокол № 55 от 18.10.2010 г. - Подготовка по приключване дейността на 
Съвета. 

 

 

 
  

 


