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РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 11)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 29.09.2017 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, 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 К. Иванов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн
П. Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, 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: проф. д-р Ц. Цачев, акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Й. Давидов, проф.
дмн М. Кръстанов и проф. дмн Ц. Байчева.
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 25 души. На заседанието присъстваха 20 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. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, информира за възникналите до момента идеи
за мероприятия, свързани с честването: тържествено честване на 27.10.2017 г. от 14 ч. в
Големия салон на БАН; съпътстваща конференция с работно заглавие „Да обменим идеи“, на
която всяка секция в рамките на около 1 час да представи пред останалите с какво се занимава
и какви постижения има; постер изложба, свързана с дейността на ИМИ в БАН и евентуално
в Националната библиотека „Кирил и Методий“, както и в самия ИМИ; включване на статия,
свързана с годишнината на ИМИ в Списание на БАН.
Той предложи общ Организационен и програмен комитет за подготовката и
провеждането на тържественото честване на 70-ата годишнина на ИМИ и съпътстващата
конференция в състав:
– председатели: акад. В. Дренски, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Е. Попова;
– секретари: доц. д-р В. Милушева, доц. д-р Кр. Иванова;
– членове: проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р Н. Димитрова, Полина Кертева, Анна
Самева, ас. д-р Калина Сотирова.
С явно гласуване предложеният Организационен и програмен комитет беше приет.
1.2. Акад. В. Дренски заостри вниманието към необходимостта от още по-стриктно
следене на спазването на законовите и подзаконови разпоредби, свързани с провеждането на
докторантурите:
– при проверката на документите на кандидат-докторантите в комисията да участва
и член от звеното, предлагащо докторантурата;
– конспектите за кандидат-докторантските изпити да следват пътя: изготвил,
прегледан на Директорски съвет, одобрен от Научен съвет, утвърден от Директора;
а конспектите за докторантските минимуми и специализираните курсове да са
разгледани и одобрени и на заседание на секцията;
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– да се следи изпълнението на кредитната система, заложена от Центъра за обучение
при БАН;
– при предзащита – звеното се разширява, а не се създава ново звено (не може да се
елиминират хората от звеното);
– в журито на редовните и задочни докторанти влиза научният консултант само ако
научният ръководител не е хабилитирано лице;
– да се спре практиката с утвърждаването на двама научни ръководители, при
необходимост от двама наставници вторият да бъде научен консултант.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи за проведеното кореспондентно гласуване
проведено на 28.08.2017 г.
По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно избор на
научно жури по защита на дисертационен труд за образователната и научна степен „доктор“
по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма
Информатика, НС
РЕШИ:
Избира за научно жури по защита на дисертационен труд за образователната и научна
степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска
програма Информатика:
1. проф. дмн Емил Колев – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Галина Богданова – ИМИ-БАН – вътрешен;
3. проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ – външен;
4. доц. д-р Лиан Неделчев – ИОМТ – външен;
5. доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ– външен.
Резерви:
1. доц. д-р Христо Костадинов – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Румен Андреев – ИИКТ – външен.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ,
относно зачисляване на Орлин Иванов Кузов като докторант на самостоятелна подготовка, с
научни консултанти доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Радослав Йошинов
(Лаборатория по телематика), НС
РЕШИ:
Зачислява Орлин Иванов Кузов като докторант на самостоятелна подготовка, с научен
консултант доц. д-р Десислава Панева-Маринова.
3.2. По утвърждаване на кандидат-докторантски конспекти за редовни и задочни
докторантури за учебната 2017 – 2018 г., НС
РЕШИ:
Утвърждава кандидат-докторантските конспекти за редовни и задочни докторантури за
учебната 2017 – 2018 г.:
– Редовна докторантура по професионално направление 4.5. Математика (алгебра и
теория на числата) към секция МОИ;
– редовна и задочна докторантура по професионално направление 4.5. Математика
(Геометрия и топология) към секция АГТ;
– редовна докторантура по професионално направление 4.5. Математика
(Математическо моделиране и приложение на математиката) към секция ДУМФ;
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– редовна докторантура по професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (Информатика) към секция МЛ.
3.3. По утвърждаване на конспект за изпит по „Технологични ресурси в подкрепа на
активно учене“ от индивидуалния план на Микела Трамонти, докторант на самостоятелна
подготовка, по докторантска програма „Методика на обучението по математика, информатика
и информационни технологии“, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспекта за изпит по „Технологични ресурси в подкрепа на активно
учене“ от индивидуалния план на Микела Трамонти, докторант на самостоятелна подготовка,
по докторантска програма „Методика на обучението по математика, информатика и
информационни технологии“.
3.4. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Зоя Владимирова КичеваЗафирова, задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела
Попиванова, НС
РЕШИ:
Утвърждава индивидуалния план за работа на Зоя Владимирова Кичева-Зафирова,
задочен докторант към секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела Попиванова.
3.5. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Виктория Красимирова
Бенчева, задочен докторант към секция АГТ, с научни ръководители доц. д-р Величка
Милушева и доц. д-р Милен Христов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), НС
РЕШИ:
Утвърждава индивидуалния план за работа на Виктория Красимирова Бенчева, задочен
докторант към секция АГТ, с научни ръководители доц. д-р Величка Милушева и доц. д-р
Милен Христов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
3.6. По приемане на атестацията на Негослав Събев Събев, редовен докторант към
секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова, за периода 01.08.2016 г. –
31.07.2017 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Негослав Събев Събев, редовен докторант към секция МОИ, с
научен ръководител доц. д-р Галина Богданова, за периода 01.08.2016 г. – 31.07.2017 г.
3.7. По приемане на атестацията на Станислава Славова Славова-Петкова, задочен
докторант към секция МЛ, с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р
Десислава Панева-Маринова, за периода 01.08.2016 г. – 31.07.2017 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Станислава Славова Славова-Петкова, задочен докторант към
секция МЛ, с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава ПаневаМаринова, за периода 01.08.2016 г. – 31.07.2017 г.
3.8. По приемане на атестацията на Мария Степановна Димова, задочен докторант към
секция МЛ, с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава ПаневаМаринова, за периода 01.08.2016 г. – 31.07.2017 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Мария Степановна Димова, задочен докторант към секция МЛ,
с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова, за
периода 01.08.2016 г. – 31.07.2017 г.
3.9. По приемане на атестацията на Яна Алексиева Алексиева, докторант на
самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научен консултант доц. д-р Величка Милушева,
за периода 15.12.2016 г. – 26.09.2017 г., НС
РЕШИ:
3

4
Приема атестацията на Яна Алексиева Алексиева, докторант на самостоятелна
подготовка към секция АГТ, с научен консултант доц. д-р Величка Милушева, за периода
15.12.2016 г. – 26.09.2017 г.
3.10. По предложение от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно
промяна на темата на дисертацията на Яна Алексиева, докторант на самостоятелна подготовка,
от „Лоренцови повърхнини в четиримерни псевдо-Евклидови пространства“ в „Лоренцови
повърхнини в четиримерно псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика“, НС
РЕШИ:
Променя темата на дисертацията на Яна Алексиева, докторант на самостоятелна
подготовка, от „Лоренцови повърхнини в четиримерни псевдо-Евклидови пространства“ в
„Лоренцови повърхнини в четиримерно псевдо-Евклидово пространство с неутрална
метрика“.
3.11. По предложение от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно
допускане до предварителна защита на Яна Алексиева, докторант на самостоятелна
подготовка, НС
РЕШИ:
Допуска до предварителна защита Яна Алексиева, докторант на самостоятелна
подготовка.
3.12. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ,
относно избор на научно жури по конкурса за доцент по област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, научна специалност Информатика (системи за управление на цифрово
културно съдържание), НС
РЕШИ:
Избира за научно жури по конкурса за „доцент“ по област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, научна специалност Информатика (системи за управление на цифрово
културно съдържание):
1. проф. дмн Петър Станчев – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. проф. д-р Радослав Павлов – ИМИ-БАН – вътрешен;
3. доц. д-р Константин Рангочев – ИМИ-БАН – вътрешен;
4. акад. Васил Сгурев – ИИКТ-БАН – външен;
5. проф. д-р Красен Стефанов – ФМИ-СУ – външен;
6. доц. д-р Радослав Йошинов – Лаборатория по телематика-БАН – външен;
7. доц. д-р Румен Трифонов – ТУ-София– външен.
Резерви:
1. доц. д-р Галина Богданова – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Мария Монова-Желева – външен.
3.13. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ и молба от доц.
д-р Йорданка Панева-Коновска, 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, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, на доц. д-р
Йорданка Панева-Коновска.
3.14. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и молба
от проф. д-р Надежда Костадинова Рибарска, относно продължаването на трудовия ѝ договор,
по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състоя дискусия.
След разискванията, НС
4

5
РЕШИ:
Продължава трудовия договор, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, на проф. д-р
Надежда Костадинова Рибарска.
3.15. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и молба от доц.
д-р Любомир Лалов Иванов, относно продължаването 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, по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни
разпоредби на Устава на БАН чл. 68, на доц. д-р Любомир Лалов Иванов.
3.16. По отчети по ЕБР, НС
РЕШИ:
Приема следните отчети по ЕБР:
– с Белгия за 2017 г. на тема “Finite geometries, Codingtheory and Cryptography”, с
ръководител проф. дмн Цонка Байчева;
– с Белгия за 2017 г. на тема „Алгебрическа логика, алгебра и алгебрична геометрия“,
с ръководител акад. Веселин Дренски;
– с Израел за 2014 – 2017 г., с Факултет по мениджмънт-Университет в Тел Авив, на
тема “High Level Semantic Analysis of Bulgarian and Israel Collections”, с
ръководител проф. дмн Петър Станчев;
– с Израелска академия на науките за 2014 – 2017 г., на тема „Уравнения на
математическата физика и приложения в нанотехнологиите“, с ръководител проф.
дмн Анжела Попиванова;
– с Израелска академия на науките за 2014 – 2017 г., на тема „Вариационен анализ и
приложения“, с ръководител акад. Юлиан Ревалски.
3.17. По утвърждаване на проектно предложение по ЕБР с Израелска академия на
науките на тема „Нов метод за анализ на диференциални уравнения базиран на клетъчно нано
мрежи“, с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова, НС
РЕШИ:
Утвърждава проектното предложение по ЕБР с Израелска академия на науките на тема
„Нов метод за анализ на диференциални уравнения базиран на клетъчно нано мрежи“, с научен
ръководител проф. дмн Анжела Славова.
3.18. По протокол от заседание на КНПСП относно предложението на проф. дмн
Анжела Попиванова за подкрепа на присъждането на почетното звание „Доктор хонорис
кауза“ на БАН на проф. Роналд Тетцлав от Технически университет Дрезден, Германия, НС
РЕШИ:
НС приема заключението на Комисията и счита, че съответното предложение следва да
бъде направено по нормативно определения ред.
3.19. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, р-л на секция ДУМФ и лична молба,
относно предложение за избиране на проф. дмн Цвятко Рангелов за асоцииран член на ИМИ,
се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Цвятко Рангелов за асоцииран член на ИМИ за срок от три години.
3.20. По четири молби от Стоян Стоянов и Йордан Стоянов от гр. Две могили относно:
– Защита по мнение на анонимен рецензент за ръкописа „Метод за алгебрическо
решение на уравнение от пета степен, без понижаване степента на уравнението“;
– Защита по мнение на анонимен рецензент за ръкописа „Тема за дисертация: Теорема
за решимост в радикали на уравнение (група) от NТА степен при N≥5“;
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– Мнение за ръкопис: „Тема за дисертация: Алгебрическо решение на уравнение от пета
степен на една променлива с реални коефициенти в радикали, без понижаване степента на
уравнението“;
– Мнение за ръкопис: „Тема за дисертация: Теория за алгебрическо решение на
уравнение от NТА степен над всяко поле, без понижаване степента на уравнението при N≥2,
което може да има два и повече спрегнати ирационални, комплексни или имагинерни корена“,
НС
РЕШИ:
– По отношение на първите два материала:
Да изпрати за сведение постъпилите защити по мнения на анонимните рецензенти.
– По отношение на предложенията за даване на мнения за предложените теми за
дисертации:
Уведомява авторите, че в ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ има установен нормативен ред за
представяне на предложения за зачисляване в самостоятелна докторантура, който трябва да се
следва.
По точка четвърта от дневния ред
Акад. П. Попиванов сподели приятното впечатление от издадения том посветен на
100 години от рождението на проф. Я. Тагамлицки и поздрави съставителите за добре
свършената работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. О. Мушкаров)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Стоянова)

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