РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 8)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 02.06.2017 г.
от 13.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова, акад.
В. Дренски, акад. П. Попиванов, 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 Н. Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф.
дмн Ц. Байчева, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева,
проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р
М. Борисов – член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски и проф. д-р А. Ескенази.
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 25 души. На заседанието присъстваха 23, както и 1 със съвещателен
глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор на „професор“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,
научна специалност Методика на обучението по математика (Професионално развитие на
учителите за внедряване на изследователския подход в образованието по математика).
Предложение на научното жури: доц. д-р Тони Чехларова.
4. Избор на „професор“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,
научна специалност Методика на обучението по математика (Дидактически модели).
Предложение на научното жури: доц. д-р Борислав Лазаров.
5. Доклади.
По точка първа от дневния ред
При обсъждането на тази точка бяха поканени да присъстват и ръководителите на
секции или техни представители.
Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, сподели някои насоки на работа, които
предприема по отношение на засилването на видимостта на дейността на ИМИ в Интернет.
Посочи, че SONIX става основен източник за отчитане на дейността на служителите. Обърна
внимание на някои административни и организационни въпроси. Информира за състоянието
на бюджета на Института.
По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. О. Мушкаров, председател на НС, съобщи за проведена полезна среща
между Директорския съвет и ръководството на Научния съвет на ИМИ, на която се обсъдиха
различни теми за оптимизация на работата. В процес на изработка е един помощен документ
за улесняване на работата, който по-късно ще бъде разпространен между членовете на
Научния съвет и ръководителите на секции за полезни мнения и препоръки. Разговорът поконкретно е фокусиран върху казуса за продължаване на трудови договори (по чл. 68 от
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Устава на БАН, по §4(2) от ПЗР на Устава на БАН) и се реши, че е добре да се възложи на
КНПСП да изготви правила.
Съобщи, че следващият научен съвет ще бъде на 30 юни 2017 г.
По точка трета от дневния ред
По доклада на проф. д-р Нели Димитрова, председател на журито по избор на
„професор“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност
Методика на обучението по математика (Професионално развитие на учителите за
внедряване на изследователския подход в образованието по математика) с единствен
кандидат доц. д-р Тони Чехларова се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Тони Чехларова за „професор“ за нуждите на ИМИ по област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика
(Професионално развитие на учителите за внедряване на изследователския подход в
образованието по математика).
По точка четвърта от дневния ред
По доклада на проф. д-р Кирил Банков, председател на журито по избор на
„професор“ за нуждите на ИМИ по област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност
Методика на обучението по математика (Дидактически модели) с единствен кандидат
доц. д-р Борислав Лазаров се състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Борислав Лазаров за „професор“ за нуждите на ИМИ по област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика
(Дидактически модели).
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад от доц. д-р Величка Милушева, научен секретар на ИМИ, относно
предложения за комисии и дати за провеждане на изпитите по обявените от ИМИ конкурси
за докторанти, НС
РЕШИ:
Избира за комисии и дати за провеждане на изпитите по обявените от ИМИ конкурси
за докторанти:
 За една задочна докторантура по научна специалност Математика (Геометрия и
топология) с осигурено ръководство от секция АГТ, комисия в състав –
председател доц. д-р Величка Милушева и членове проф. дмн Йохан Давидов и
доц. д-р Георги Ганчев. Изпитът да се проведе на 22 юни 2017 г. от 9.00 часа в
сградата на ИМИ;
 За една редовна докторантура по научна специалност Математика (Математическо
моделиране и приложение на математиката) с осигурено ръководство от секция
ДУМФ, комисия в състав – председател – доц. д-р Величка Милушева и членове
проф. дмн Анжела Славова, проф. дмн Петър Бойваленков и проф. дмн Цвятко
Рангелов. Изпитът да се проведе на 23 юни 2017 г. от 9.00 часа в сградата на ИМИ;
 За една редовна докторантура по научна специалност Математика (Математическо
моделиране и приложение на математиката) с осигурено ръководство от секция
ММЧА, комисия в състав - председател доц. д-р Величка Милушева и членове
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проф. д-р Нели Димитрова и доц. д-р Иван Бажлеков. Изпитът да се проведе на 20
юни 2017 г. от 10.00 часа в сградата на ИМИ;
За две редовни докторантури по научна специалност Информатика и компютърни
науки (Информатика) с осигурено ръководство от секция МОИ, комисия в състав –
председател доц. д-р Величка Милушева и членове проф. дмн Емил Колев, проф.
дмн Цонка Байчева и доц. д-р Христо Костадинов. Изпитът да се проведе на 19
юни 2017 г. от 9.00 часа в сградата на ИМИ.

5.2. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, научен ръководител на Анани Ризов,
задочен докторант към секция СофТИС, относно прекъсване на докторантурата му за срок от
1 година, НС
РЕШИ:
Прекъсва докторантурата на Анани Ризов, задочен докторант към секция СофТИС за
срок от 1 година.
5.3. По заявление от доц. дмн Младен Савов и предложение от секция ИОВС относно
преминаването му от длъжност „доцент“ по проекта МОСТ в ИМИ към програма Хоризонт
2020 на длъжност „доцент“ в секция ИОВС се състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно преминаването на доц. дмн Младен Савов от длъжност
„доцент“ по проекта МОСТ в ИМИ към програма Хоризонт 2020 на длъжност „доцент“ в
секция ИОВС.
5.4. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и молба
от доц. д-р Борислав Драганов, относно продължаването на трудовия му договор, по реда на
чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Борислав Драганов, по реда на чл. 68 от
Устава на БАН.
5.5. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и молба
от проф. дмн Евгения Стоименова, относно продължаването на трудовия ѝ договор, по реда
на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дмн Евгения Стоименова, по реда на чл. 68 от
Устава на БАН.
5.6. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител секция МЛ,
заявление от професор д-р Владимир Периклиев, относно продължаване на трудовия му
договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се
състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. д-р Владимир Периклиев по реда на §4, ал. 2
от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
5.7. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител секция МЛ и
заявление от проф. д-р Людмила Димитрова, относно продължаване на статута ѝ, като
асоцииран член на ИМИ-БАН се състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава статута на проф. д-р Людмила Димитрова, като асоцииран член на ИМИБАН за срок от 3 години.
5.8. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител секция МЛ,
заявление от доц. д-р Славян Радев, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН
се състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
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Избира доц. д-р Славян Радев за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 години.
5.9. По доклад от проф. дмн Светослав Марков, относно предстояща международна
интердисциплинарна конференция по биоматематика „БИОМАТ-2018“, в периода 24-29 юни
2018 г., НС
РЕШИ:
Утвърждава ИМИ-БАН като съорганизатор, без финансови ангажименти, като
съдейства за:
– административно-счетоводно обслужване на конференцията;
– поставяне на линк на сайта на института към сайта на конференцията на адрес
http://www.biomath.bg/2018;
– участие на колеги от ИМИ с доклади на конференцията.
5.10. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков относно участие на ИМИ-БАН като
съорганизатор на 21-вата Младежка балканска олимпиада по математика за ученици –
МБОМ2017, която ще се проведе от 24 до 29 юни 2017 г., НС
РЕШИ:
Утвърждава ИМИ-БАН като съорганизатор, без финансови ангажименти на 21-вата
Младежка балканска олимпиада по математика за ученици – МБОМ2017, която ще се
проведе от 24 до 29 юни 2017 г., с основни организатори СМБ и МОН, с предложение:
– ИМИ-БАН да участва в научното, административното и счетоводно обслужване на
МБОМ2017.
5.11. По рецензия на ръкописа „Метод за алгебрическо решение на уравнение от трета
степен без понижаване на степента на уравнението“ с автори Стоян Стоянов и Йордан
Стоянов, предоставен за мнение на секция Алгебра и логика, НС
РЕШИ:
Приема рецензията на анонимния рецензент, като същата бъде изпратена на авторите.
По точка шеста от дневния ред
6.1. По постъпила информация от проф. дмн Петър Русев относно превода на
трудовете на акад. Никола Обрешков, НС
РЕШИ:
Възлага на проф. дмн Виржиния Кирякова да следи процеса на публикуване на
сборника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. О. Мушкаров)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Стоянова)

СЕКРЕТАР НА НС:
(дoц. д-р К. Иванова)
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