РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 14)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 08.12.2017 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 И. Ланджев, 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 А. Ескенази, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н.
Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р В. Милушева и доц. д-р И.
Чипчаков.
ОТСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев (чужб.), акад. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова
(болн.), проф. дмн Е. Колев, проф. дмн Й. Давидов (чужб.), доц. дмн М. Савов (чужб.) и
ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас.
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстват 19. 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 “доцент” за нуждите на ИМИ 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
и културно съдържание)“. Предложение на научното жури: гл. асистент д-р Детелин
Михайлов Лучев.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
В началото на заседанието Директорът на ИМИ връчи наградите на доц. д-р Златогор
Минчев и гл. ас. д-р Станислав Харизанов за успешно ръководство на младежки проекти по
математика и информатика на Ученическия институт на БАН.
1.1. Акад. В. Дренски информира, че Директорският съвет има вече изготвено
предложение за стимулиране на учените от ИМИ за 2017 година, базирано на критериите,
приети от НС на предишното заседание.
1.2. По доклад от акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ, относно обявяване на
конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика
(Информационно моделиране)“ се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика
(Информационно моделиране)“ със срок 2 месеца от обявата в „Държавен вестник“.
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1.3. Акад. В. Дренски запозна НС с решението на Административния съд в полза на
ИМИ по делото срещу НС по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗРАСРБ , както и с препоръките на съда,
които следва с особено внимание да следим да спазваме при следващи конкурси за да се
намаляват максимално поводите за двояко тълкуване на фактите.
По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. О. Мушкаров информира, че обещаните бланки, свързани с докторантската
документация, са вече изготвени и предостави за преглед съответните макети за евентуални
бележки от колегите.
По точка трета от дневния ред
3.1. За избор на „доцент“ за нуждите на ИМИ 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
и културно съдържание)“ беше поканен Председателят на научното жури проф. дмн П.
Станчев да представи решението на журито – единодушно, без забележки, журито предлага
гл. асистент д-р Детелин Михайлов Лучев да бъде избран.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира гл. асистент д-р Детелин Михайлов Лучев за „доцент“ за нуждите на ИМИ 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 и културно съдържание)“.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ,
относно зачисляване на Александра Николова в редовна докторантура по Информатика към
секцията, на тема: „Средства и методи за контекстно-зависимо използване с учебна цел на
цифрови културни ресурси“, с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов, при успешно
издържан изпит по чужд език НС
РЕШИ:
Зачислява Александра Николова в редовна докторантура по Информатика към секция
„Математическа лингвистика“ на тема: „Средства и методи за контекстно-зависимо
използване с учебна цел на цифрови културни ресурси“, с научен ръководител проф. д-р
Радослав Павлов, при успешно издържан изпит по чужд език, считано от 1 януари 2018 г.
4.2. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно
зачисляване на Паскал Пиперков в редовна докторантура по Алгебра и теория на числата
към секцията, на тема: „Дискретни трансформации и приложението им в теория на
кодирането и комбинаториката“, с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, при
успешно издържан изпит по чужд език НС
РЕШИ:
Зачислява Паскал Пиперков в редовна докторантура по Алгебра и теория на числата
към секция МОИ, на тема: „Дискретни трансформации и приложението им в теория на
кодирането и комбинаториката“, с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев, при
успешно издържан изпит по чужд език, считано от 1 януари 2018 г.
4.3. По утвърждаване на атестации на докторанти на ИМИ, НС
РЕШИ:
Утвърждава атестациите на:
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- Георги Симеонов – задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител
проф. дмн Петър Станчев, за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.;
- Йордан Пойдовски – задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител
доц. д-р Румен Радев, за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.;
- Камен Ангелов – задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител
проф. дмн Петър Станчев, за периода 01.10.2016-31.12.2017 г.;
- Младен Георгиев – задочен докторант към секция СофТИС, с научен ръководител
доц. д-р Красимира Иванова, за периода 01.01.2017-30.11.2017 г.;
- Веселин Стамов – задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители
проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Иван Держански, за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.;
- Мария Браухле – задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители акад.
Петър Кендеров и проф. д-р Тони Чехларова, за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.;
- Румяна Ангелова – задочен докторант към секция ОМИ, с научен ръководител
проф. д-р Тони Чехларова, за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.;
- Иван Петков – задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители проф.
д-р Тони Чехларова и доц. д-р Евгения Сендова, за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.;
- Боряна Куюмджиева – задочен докторант към секция ОМИ, с научен ръководител
проф. д-р Тони Чехларова, за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.;
- Монка Коцева – задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители проф.
д-р Тони Чехларова, за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.;
4.4. По представени атестации на Янко Пунчев – докторант на самостоятелна
подготовка към секция ИОВС, с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев за периода
13.07.2015-31.07.2016 г. и за периода 01.08.2016-30.11.2017 г. и предложение от проф. дмн О.
Кунчев за удължаване на докторантурата на Янко Пунчев с една година, НС
РЕШИ
1. Приема атестацията на Янко Пунчев – докторант на самостоятелна подготовка към
секция ИОВС, с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев за периода 13.07.201531.07.2016 г.
2. Връща атестацията на Янко Пунчев – докторант на самостоятелна подготовка към
секция ИОВС, с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев за периода 01.08.201630.11.2017 г. за отразяване на бележки и препоръки към докторанта във връзка със
забавянето на изпълнението на индивидуалния план.
3. Удължава срока на докторантурата с една година на Янко Пунчев – докторант на
самостоятелна подготовка към секция ИОВС, с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев.
4.5. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Орлин Кузов, докторант на
самостоятелна подготовка към секция МЛ, с научен консултант доц. д-р Десислава ПаневаМаринова, НС
РЕШИ:
Утвърждава индивидуалния план за работа на Орлин Кузов, докторант на
самостоятелна подготовка към секция МЛ, с научен консултант доц. д-р Десислава ПаневаМаринова.
4.6. По утвърждаване на работния план за 2018 г. на Младен Георгиев, задочен
докторант към секция СофТИС, с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова, НС
РЕШИ:
Утвърждава работния план за 2018 г. на Младен Георгиев, задочен докторант към
секция СофТИС, с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова.
4.7. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и научен
ръководител на Тихомир Иванов, задочен докторант към секцията, относно промяна на
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темата на дисертационния му труд от „Динамични модели на биопроцеси“ на
„Математически модели в популационната динамика с обобщени функции на растеж“, НС
РЕШИ:
Променя темата на дисертационния труд на Тихомир Иванов, задочен докторант към
секция ММЧА от „Динамични модели на биопроцеси“ на „Математически модели в
популационната динамика с обобщени функции на растеж“.
4.8. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно
отчисляване с право на защита на Красимир Кънчев – докторант на самостоятелна
подготовка с научни консултанти доц. д-р Георги Ганчев и проф. д-р Огнян Касабов, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита на Красимир Кънчев – докторант на самостоятелна
подготовка с научни консултанти доц. д-р Георги Ганчев и проф. д-р Огнян Касабов.
4.9. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА, относно
избор на научно жури по конкурса за „доцент“ по област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (Теория на
апроксимациите и приложения)“, НС
РЕШИ:
Избира научно жури по конкурса за „доцент“ по област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (Теория на
апроксимациите и приложения)“:
1. проф. дмн Камен Иванов – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. проф. д-р Нели Димитрова – ИМИ-БАН – вътрешен;
3. доц. д-р Борислав Драганов – ФМИ-СУ и ИМИ-БАН – вътрешен;
4. проф. д-р Николай Кюркчиев – ИМИ-БАН – вътрешен;
5. проф. дтн Иван Димов – ИИКТ-БАН – външен;
6. проф. дмн Гено Николов – ФМИ-СУ – външен;
7. проф. д-р Ганчо Тачев – УАСГ – външен.
Резерви:
1. доц. д-р Иван Бажлеков – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. проф. д-р Татяна Черногорова – ФМИ-СУ – външен.
4.10. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и молба
от гл. ас. д-р Станислав Харизанов, относно продължаването на трудовия му договор, по
реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с 1 година трудовия договор на гл. ас. д-р Станислав Харизанов, по реда
на чл. 68 от Устава на БАН.
4.11. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и молба
от проф. д-р Марусия Божкова, относно продължаването на трудовия ѝ договор, по реда на
чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с 1 година трудовия договор на проф. д-р Марусия Божкова, по реда на
чл. 68 от Устава на БАН.
4.12. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА и
заявление от проф. д-р Наталия Кольковска, относно продължаване на трудовия ѝ договор по
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реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се състоя
дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с 1 година трудовия договор на проф. д-р Наталия Кольковска, по реда на
§4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
В гласуването не участваха проф. дмн Камен Иванов и проф. д-р Наталия Кольковска.
4.13. 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 01.01.2018 г. се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Преназначава проф. дмн Евгения Стоименова на безсрочен трудов договор на пълно
работно време, считано от 01.01.2018 г.
4.14. 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.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Преназначава доц. д-р Емилия Саранова на безсрочен трудов договор на пълно
работно време.
4.15. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, р-л на секция АЛ и лична молба, относно
предложение за избиране на проф. дмн Валентин Ванков Илиев за асоцииран член на ИМИ
се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Валентин Ванков Илиев за асоцииран член на ИМИ за срок от три
години.
4.16. По отчети на проекти по ЕБР, НС
РЕШИ:
Приема следните отчети на проекти по ЕБР:
- проект с Унгарската академия на науките на тема „Развитие на програмното
осигуряване за мултимедия и езикови технологии“ с ръководител доц. д-р Десислава ПаневаМаринова;
- проект с Унгарската академия на науките на тема „Комбинаторна теория на
пръстените“ с ръководител акад. Веселин Дренски;
- проект с Латвийската академия на тема “Приложения на дигитални библиотеки в
културата и образованието” с ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова за 2017 г. и
за целия период 2015-2017 г.
4.17. По утвърждаване на проектно предложение по ЕБР с Латвийската академия за
периода 2018-2020 г. на тема “Приложения на цифрови екосистеми в културата, изкуството и
образованието“ с ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова НС
РЕШИ:
Утвърждава проектното предложение по ЕБР с Латвийската академия за периода
2018-2020 г. на тема “Приложения на цифрови екосистеми в културата, изкуството и
образованието“ с ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова.
4.18. По научни отчети за втория етап на проекти, НС
РЕШИ:
Утвърждава следните научни отчети за втория етап:
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- проект на тема “Анализ и геометрия върху Риманови и комплексни многообразия“
ДФНИ-И 02/14, с ръководител проф. дмн Йохан Давидов;
- проект на тема “Интегродиференциални уравнения за решаване на свързани задачи
за многофункционални материали с нанонееднородности“ ДФНИ-И 02/12, с ръководител до
1.08.2017 г. проф. дмн Цвятко Рангелов и след 1.08.2017 г. – проф. дмн Анжела Славова
Попиванова;
- проект на тема “Теоретично и числено изследване на нелинейни математически
модели” ДФНИ И02-9, с ръководител проф. дмн Николай Кутев.
4.19. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков относно участие на ИМИ-БАН като
съорганизатор на International Mathematics Competition IMC2017 като институтът поеме
ангажименти по научното обслужване без финансови ангажименти, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно участие на ИМИ-БАН като съорганизатор на International
Mathematics Competition IMC2018 като институтът поеме ангажименти по научното
обслужване без финансови ангажименти.
4.20. По ръкопис от Стоян Стоянов от гр. Две могили: Тема за дисертация “Теория за
алгебрическо решение на уравнение от втора степен с една променлива над всяко поле, без
прилагане на формулата на Виет“, НС
РЕШИ:
Приема за сведение изпратения ръкопис от Стоян Стоянов от гр. Две могили: Тема за
дисертация „Теория за алгебрическо решение на уравнение от втора степен с една
променлива над всяко поле, без прилагане на формулата на Виет“.
По точка пета от дневния ред
5.1. Акад. В. Дренски запозна със случая на Петър Данчев докторант на
самостоятелна подготовка, който в рамките на една година подготви дисертацията си. Пред
вид това, ДС счита, че не следва да му се искат таксите за следващите години.
5.2. Проф. дмн О. Кунчев повдигна въпросът за прекратеното постъпление на книги
в библиотеката вече от десетилетие.
5.3. Проф. дмн К. Иванов запита какви са причините за срива на системата Соникс,
каква е организацията на правене на архивни копия и каква е вероятността това да се случи
отново?
5.4. Доц. д-р В. Милушева информира, че най-вероятно следващото заседание на НС
е съвместното заседание на НС и ОС на 17.01.2018 г.

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

СЕКРЕТАР НА НС:

(Г. Стоянова)

(дoц. д-р К. Иванова)

6

