РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 13)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 17.11.2017 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 Е. Колев, дмн И. Ланджев, 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 А. Ескенази, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Димитрова, проф. др Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, 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 (чужб.), акад. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова,
проф дмн Й. Давидов (чужб.) проф. дмн К. Иванов и доц. дмн М. Савов (чужб.).
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстваха 19, 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
Няма постъпили предложения.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили предложения.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклади за утвърждаване на комисии за провеждане на конкурс за прием на
редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г.:
След състоялата се дискусия, НС
РЕШИ:
1. Приема за сведение втората част на доклада на проф. дмн А. Славова.
2. Утвърждава комисии за провеждане на конкурс за прием на редовни и задочни
докторанти за учебната 2017/2018 г.:
 По информатика и компютърни науки (Информатика) – председател: доц. д-р
Величка Милушева, членове: проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава
Панева-Маринова (всички – „за“);
 По математика (алгебра и теория на числата) – председател: доц. д-р Величка
Милушева; членове: проф. дмн Емил Колев и доц. д-р Христо Костадинов
(всички – „за“);
 По математическо моделиране и приложение на математиката – председател:
доц. д-р Величка Милушева; членове: проф. дмн Анжела Славова и проф. дмн
Николай Кутев (14 – „за“ и 4 – „въздържали се“).
3.2. По утвърждаване на конспект за изпит от докторантски минимум по „Метод на
локалната активност и приложението му за изследване на динамиката на Клетъчно Невронни
Мрежи“ на Галина Бобева към секция ДУМФ, съставен от проф. дмн Анжела Славова, НС
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РЕШИ:
Утвърждава конспект за изпит от докторантски минимум по „Метод на локалната
активност и приложението му за изследване на динамиката на Клетъчно Невронни Мрежи“ на
Галина Бобева към секция ДУМФ, съставен от проф. дмн Анжела Славова.
3.3. По утвърждаване на конспект за базов докторантски изпит по „Математическо
моделиране и приложение на математиката“ за Веселина Вучева, редовен докторант към
секция ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспект за базов докторантски изпит по „Математическо моделиране и
приложение на математиката“ за Веселина Вучева, редовен докторант към секция ММЧА, с
научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска.
3.4. По утвърждаване на конспект за изпит по „Системи от добри практики за
управление на информационните технологии в организациите“ на Младен Георгиев, задочен
докторант към секция СофТИС, с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспект за изпит по „Системи от добри практики за управление на
информационните технологии в организациите“ на Младен Георгиев, задочен докторант към
секция СофТИС, с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова.
3.5. По утвърждаване на конспект за изпит по „Непараметрично оценяване на
плътността“ за Николай Николов, редовен докторант към секция ИОВС с научен ръководител
проф. дмн Евгения Стоименова, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспект за изпит по „Непараметрично оценяване на плътността“ за
Николай Николов, редовен докторант към секция ИОВС с научен ръководител проф. дмн
Евгения Стоименова.
3.6. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Галина Стоянова
Люцканова-Жекова, редовен докторант към секция ММЧА, с научни ръководители чл.-кор.
Красимир Данов и доц. д-р Иван Бажлеков, НС
РЕШИ:
Утвърждава индивидуалния план за работа на Галина Стоянова Люцканова-Жекова,
редовен докторант към секция ММЧА, с научни ръководители чл.-кор. Красимир Данов и доц.
д-р Иван Бажлеков.
3.7. По приемане на атестацията на Галина Живкова Бобева, редовен докторант към
секция ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова, за периода 01.10.2016 г. –
01.10.2017 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Галина Живкова Бобева, редовен докторант към секция ДУМФ,
с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова, за периода 01.10.2016 г. – 01.10.2017 г.
3.8. По приемане на атестацията на Красимир Бориславов Кънчев, докторант на
самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научни консултанти доц. д-р Георги Ганчев и
проф. д-р Огнян Касабов, за периода 01.01.2017 г. – 01.11.2017 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Красимир Бориславов Кънчев, докторант на самостоятелна
подготовка към секция АГТ, с научни консултанти доц. д-р Георги Ганчев и проф. д-р Огнян
Касабов, за периода 01.01.2017 г. – 01.11.2017 г.
3.9. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров ръководител на секция АГТ и Протокол от
заседание, относно откриване на процедура и избор на научно жури за защита на
дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на доц. д-р
Йорданка Панева-Коновска, НС
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РЕШИ:
Открива процедура по защита на дисертационния труд за придобиване на научна степен
„доктор на науките“ на доц. д-р Йорданка Панева-Коновска и избира научно жури в състав:
1. акад. Петър Попиванов – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. проф. дмн Виржиния Кирякова – ИМИ-БАН – вътрешен;
3. проф. дмн Ралица Ковачева – ИМИ-БАН – вътрешен;
4 чл.-кор. Иван Димовски – външен;
5. проф. дмн Петър Русев – външен;
6. проф. д-р Георги Александров – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски – външен;
7. проф. д-р Красимира Проданова – ФПМИ, ТУ-София – външен.
Резерви:
1. доц. д-р Емилия Бажлекова – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Юлиан Цанков – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски – външен.
3.10. По протокол от заседание на секция АГТ, относно отчисляване с право на защита
на Яна Алексиева Алексиева, докторант на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с
научен консултант доц. д-р Величка Милушева, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Яна Алексиева Алексиева, докторант на самостоятелна
подготовка към секция АГТ, с научен консултант доц. д-р Величка Милушева.
3.11. По протокол от заседание на секция АГТ, относно откриване на процедура и избор
на научно жури за защита на дисертационния труд на Яна Алексиева Алексиева, докторант на
самостоятелна подготовка към секцията, с научен консултант доц. д-р Величка Милушева, НС
РЕШИ:
Открива процедура за защита на дисертационния труд на Яна Алексиева Алексиева,
докторант на самостоятелна подготовка към секцията, с научен консултант доц. д-р Величка
Милушева, и избира научно жури в състав:
1. проф. дмн Олег Мушкаров – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Величка Милушева – ИМИ-БАН – вътрешен;
3. проф. дмн Манчо Манев – ПУ „Паисий Хилендарски“ – външен;
4 проф. д-р Огнян Касабов – ВТУ „Т. Каблешков“ – външен;
5. доц. д-р Иван Минчев – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски – външен.
Резерви:
1. проф. дмн Йохан Давидов – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Милен Христов – ВТУ Св. Св. Кирил и Методий“ – външен.
3.12. По протокол от заседание на секция АЛ, относно отчисляване с право на защита
на Петър Василев Данчев, докторант на самостоятелна подготовка, с научен консултант доц.
д-р Иван Чипчаков, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Петър Василев Данчев, докторант на самостоятелна
подготовка, с научен консултант доц. д-р Иван Чипчаков,
3.13. По Протокол от заседание на секция АЛ, относно откриване на процедура и избор
на научно жури за защита на дисертационния труд на Петър Василев Данчев, докторант на
самостоятелна подготовка, с научен консултант доц. д-р Иван Чипчаков, НС
РЕШИ:
Открива процедура за защита на дисертационния труд на Петър Василев Данчев,
докторант на самостоятелна подготовка, с научен консултант доц. д-р Иван Чипчаков, и
избира научно жури в състав:
1. проф. дмн Петър Бойваленков – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Иван Чипчаков – ИМИ-БАН – вътрешен, научен консултант на докторанта;
3. проф. дмн Иво Михайлов – ШУ „Епископ Константин Преславски“ – външен;
4 проф. д-р Асен Рахнев – ПУ „Паисий Хилендарски“ – външен;
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5. доц. д-р Ангел Попов – АУБ, професор емеритус – външен.
Резерви:
1. проф. дмн Валентин Ванков Илиев – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. проф. д-р Иван Трендафилов – ТУ София – външен.
3.14. По отчет по проект за съвместни научни изследвания по ЕБР с Сръбска Академия
на науките за 2017 г. на тема “Аналитични и числени методи за диференциални и интегрални
уравнения и математически модели от произволен (дробен или цял) ред.”, с ръководител проф.
дмн Виржиния Кирякова, НС
РЕШИ:
Приема отчета по проект за съвместни научни изследвания по ЕБР с Сръбска Академия
на науките за 2017 г. на тема “Аналитични и числени методи за диференциални и интегрални
уравнения и математически модели от произволен (дробен или цял) ред.”, с ръководител проф.
дмн Виржиния Кирякова.
3.15. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и молба
от проф. дмн Евгения Стоименова, относно преназначаване в ИМИ от непълно на пълно
работно време, считано от 1.12.2017 г., се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Препоръчва на Директора да преназначи проф. дмн Евгения Стоименова на пълен щат
след консултация с юрист.
3.16. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ Информационно
моделиране и молба от доц. д-р Емилия Саранова, относно преназначаване в ИМИ от непълно
на пълно работно време, се състоя дискусия.
Акад. В. Дренски каза, че след консултация с юрист, ако се окаже, че е в неговите
правомощия, ще предложи да бъде преназначена на пълен щат в ИМИ (съответно тя трябва да
напусне на другото си работно място) до 23.12.2017 г., когато тя навършва пенсионна възраст.
А във връзка с оценката на хората на непълен щат – догодина предстои атестация, което е
добър момент за преосмисляне на частичните трудови договори.
3.17. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ и молба от
проф. д-р Кирил Банков, 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 от проф. д-р Кирил Банков, по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
3.18. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СОФТИС и молба от
проф. д-р Мария Нишева-Павлова, относно продължаването на трудовия ú договор, по реда на
чл. 68 от Устава на БАН на непълно работно време се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. д-р Мария Нишева-Павлова, по реда на чл. 68
от Устава на БАН на непълно работно време.
Проф. дмн Цонка Байчева напусна заседанието.
3.19. По протокол от секция ДУМФ и молба от проф. дмн Георги Попов, 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:
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Продължава трудовия договор от проф. дмн Георги Попов по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
Акад. П. Попиванов напусна заседанието.
3.20. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и
заявление от проф. дмн Любен Мутафчиев относно избирането му за асоцииран член на ИМИБАН се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Любен Мутафчиев за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от три
години.
Проф. дмн Е. Колев не участва в гласуването.
3.21. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и
заявление от проф. д-р Никола Янев относно подновяване на статута му на асоциран член на
ИМИ-БАН се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Подновява статута на проф. д-р Никола Янев като асоцииран член на ИМИ-БАН за срок
от три години.
3.22. По протокол от заседание на КНПСП относно критерии за обективизиране на
научно-изследователския и научно-приложен принос на сътрудниците на ИМИ-БАН и във
връзка със стимулирането на водещи иновативни и полезни за българското общество и
държава научни изследвания и дейности през 2017 година, се състоя дискусия.
След проведено гласуване, НС
РЕШИ:
Приема следните
КРИТЕРИИ
за обективизиране на научно-изследователския и научно-приложен принос на сътрудниците
на ИМИ-БАН и във връзка със стимулирането на водещи иновативни и полезни за
българското общество и държава научни изследвания и дейности за 2017 година
1. За основа се вземат критериите на ОС на БАН за разпределение на бюджетната издръжка
в частност на следните основни компоненти:
- брой докторантури;
- проектна и патентна дейност;
- публикационна дейност в реферирани, индексирани и/или издания с импакт фактор.
2. За основа на обективизирането служи приетата през 2015 година Атестационна карта за
учен от ИМИ.
3. Оценката се прави на основата на научния отчет на ИМИ за 2016 година.
4. В публикационната дейност се оценяват само публикациите от списъка с реферирани,
индексирани и/или издания с импакт фактор (IF) или импакт ранг (SJR) от научния отчет
на ИМИ за 2016 година. Отделните категории се стимулират по следния начин:
монография в чужбина
монография или книга в България
глава от монография или книга в чужбина
глава от монография или книга в България
статия в списание:
- първите 10% в съответната група списания с IF
- извън първите 10%, с IF >= Median IF в съотвeтната група списания
- с IF < Median IF в съответната група списания
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90 т.
60 т.
30 т.
20 т.
40 т.
30 т.
20 т.

списания с SJR
15 т.
статия в издание, което няма IF или SJR, но се индексира или реферира в 10 т.
Scopus, Web of Science, ВИНИТИ, MathSciNet, Zbl, ACM или IEEE
За публикация с двама или повече автора се приема принципът, че всеки от авторите
получава пълния брой точки.
5. В проектната дейност се оценяват проекти със съществен финансов принос към ИМИ.
- научен проект, финансиран от външни за България източници
80 т.
- научен проект, финансиран от други източници извън БАН
40 т.
- проект или договор за реализиране и комерсиализация на научни продукти 40 т.
6. На стимулиране подлежат сътрудници на ИМИ на основен пълен трудов договор в ИМИ
към 31.12.2017 г., през 2016 са били на основен пълен трудов договор в ИМИ и не са били
в дългосрочен неплатен отпуск през 2016 или 2017 година.
3.23. По доклад от акад. Петър Кендеров относно публикуване на отделен брой на
списание Сердика със статии, посветени на проф. дмн Стоян Недев, във връзка с годишнината
от смъртта му, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно публикуване на отделен брой на списание Сердика със статии,
посветени на проф. дмн Стоян Недев, във връзка с годишнината от смъртта му.
3.24. По внесен от проф. дмн Петър Бойваленков научен отчет на Фондация „Георги
Чиликов“ за 2016 г. и научен отчет за цялостната дейност за периода 2011-2017 г. се състоя
дискусия.
След дискусията, НС
РЕШИ:
Отлага разглеждането на въпроса за следващо заседание на Научния съвет.
3.25. По доклад от проф. дмн Михаил Кръстанов относно провеждане на 14-th
International Workshop on Well-Posedness of Optimization Problems and Related Topics, с
предложение ИМИ да бъде съорганизатор без финансов ангажимент, като осигури
административно и счетоводно обслужване, както и публикуване на информация за събитието
на сайта на института, НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор на 14th International Workshop on WellPosedness of Optimization Problems and Related Topics през 2018 г. без финансов ангажимент,
като осигури административно и счетоводно обслужване, както и публикуване на информация
за събитието на сайта на института.
3.26. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, относно организиране на
Международна конференция по вероятности и статистика (2018 г.) с предложение ИМИ да
бъде съорганизатор без финансов ангажимент, като осигури административно обслужване, НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор на Международна конференция по
вероятности и статистика през 2018 г. без финансов ангажимент, като осигури
административно обслужване.
Чл.-кор. Олег Мушкаров запозна НС с желанието на проф. д-р Йордан Стоянов да
помага при организирането на конференцията, като в момента е предложил поправки в
информационните материали на конференцията с цел подобряване на нейното представяне.
Той е запознал проф. Евгения Стоименова с предложенията, за което тя е благодарила.
По точка четвърта от дневния ред
Няма постъпили предложения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. О. Мушкаров)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Стоянова)

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