РЕШЕНИЯ
(Протокол № 13)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 18.11.2011 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, проф. д-р А. Ескенази, акад. П.
Попиванов, акад. С. Додунеков, проф. дмн Е. Панчева, проф. дмн И. Ланджев,
проф. дпн Й. Табов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Л. Мутафчиев, проф. дмн
Н. Янев, проф. дмн Н. Кутев, доц. дмн Е. Стоименова, доц. д-р А. Андреев, доц.
д-р В. Сотиров, доц. д-р Г. Ганчев, доц. д-р Г. Илиев и доц. д-р Е. Сендова.
ОТСЪСТВАТ: проф. д-р Н. Кюркчиев, акад. П. Кендеров, чл.-кор. Е.
Хорозов, проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн О. Мушкаров (чужб.), проф.
дмн П. Бойваленков, проф. дмн С. Недев и проф. д-р Р. Павлов (чужб.).
Председателстващият чл.–кор. В. Дренски откри заседанието.
Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 22 души.
Присъстват 17. Има необходимият кворум, следователно заседанието е
законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1.
Доклад на Директора на ИМИ.
2.
Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор по конкурса за професор за нуждите на ИМИ. Област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
научна специалност 01.01.12 Информатика (Компютърна лингвистика средства и системи за обработка на лингвистични знания). Предложение на
журито: доц. д-р Людмила Димитрова.
4. Приемане на решение по предложението на Атестационната
комисия за повторната атестация на непредставилите необходимите
документи и получилите оценка под критичния праг сътрудници на ИМИ
през 2010 г.
5. Доклади.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи на членовете на
НС за предложението за учредяването и управлението на Фондация „Георги
Чиликов”. След разискванията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да управлява и представлява новоучредената
Фондация „Георги Чиликов” в съответствие с волята на учредителите
/дарителите/ в учредителния акт на фондацията. НС възлага на директора на
ИМИ да предприеме необходимите действия във връзка с регистрацията на
фондацията в съда.
1.2. По предложението за обява на конкурс за професор област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
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направление 4.5. Математика; научната специалност 01.01.05 Диференциални
уравнения (Динамични системи и уравнения на математическата физика) за
нуждите на секция „Диференциални уравнения и математическа физика”, НС
единодушно
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; професионално направление 4.5.
Математика; научната специалност научната специалност 01.01.05
Диференциални уравнения (Динамични системи и уравнения на
математическата физика) за нуждите на секция „Диференциални уравнения и
математическа физика” със срок 2 месеца.
1.3. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи на подготвения
договор с ВИНИТИ. След разискванията, НС
РЕШИ:
Подкрепя подписването на горния договор.
1.4. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи на подготвяния
рамков договор с Държавната агенция за национална сигурност. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Възлага на директора на ИМИ да сключи подготвения рамков договор с
Държавната агенция за национална сигурност.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи за полученото
благодарствено писмо от Ректора на Нов български университет за
удостояването на НБУ с грамота и почетния знак на Института по математика и
информатика по случай 20 години от основаването му.
2.2. По предложение на чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС
относно препринтната серия на ИМИ, НС
РЕШИ:
• Да се качи на Интернет - страницата на ИМИ списък на всички
излезли препринти, с подробни библиографски данни – автор,
заглавие, година на издаване и номер.
• Да се качи на страницата на ИМИ пълният текст на тези от
препринтите, за които има запазен електронен носител.
• За в бъдеще да се сканират и качат на страницата на ИМИ и
останалите излезли препринти.
• За в бъдеще да се качва на страницата на ИМИ пълният текст на
всички нови препринти.
2.3. По предложение на ръководителя на секция „Алгебра и логика”,
доц. д-р Иван Чипчаков до чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС във
връзка с преобразуването на 6 март 1911 г. на Българското книжовно
дружество в Българска академия на науките, НС
РЕШИ:
Отчетната годишна сесия на ИМИ да бъде посветена на 100 годишнината от преобразуването на Българското книжовно дружество в
Българска академия на науките.
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По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, председател на
Научното жури по конкурса за професор за нуждите на ИМИ: Област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност 01.01.12 Информатика (Компютърна лингвистика – средства и
системи за обработка на лингвистични знания) с предложение да бъде
избрана за професор доц. д-р Людмила Петрова Димитрова-Рашкова,
НС
РЕШИ:
На основание чл. 10 ал.12 от Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН избира доц. д-р
Людмила Петрова Димитрова за „професор”.
След тази точка на заседанието присъстваше и проф. дмн Любен
Мутафчиев.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на чл.-кор. Веселин Дренски, председател на
Атестационната комисия относно предложенията на Атестационната
комисия за повторната атестация на непредставилите необходимите документи
и получилите оценка под критичния праг сътрудници на ИМИ през 2010 г., НС
РЕШИ:
1. Дава положителна оценка на работата на:
доц. д-р Таня Вълчова Василевска;
гл. ас. д-р Даринка Денчева Рушчински;
доц. д-р Лилия Николова Апостолова;
доц. д-р Донка Желева Пашкулева;
гл. ас. д-р Стела Димитрова Железова.
2. Дава незадоволителна оценка на работата на асист. Свилена
Йорданова Христова, с предложение след 1 година да бъде атестирана
отново.
3. След положително становище на ръководителите на секция ОМИ и
„Информационна моделиране” прехвърля асист. Свилена Христова от
секиця ОМИ във ВНЗ „Информационно моделиране”.
4.. На следващо заседание на НС да се предложи конкретна
формулировка на решение за останалите атестирани сътрудници на
ИМИ.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад на проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на
секция „Анализ, геометрия и топология” за избиране на проф. дмн
Петър Русев за „Почетен член на ИМИ”, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Петър Русев за „Почетен член на ИМИ”.
5.2. По доклад на проф. д-р Аврам Ескенази, ръководител на
секция „Софтуерни технологии” за продължаване на частичния трудов
договор на доц. д-р Георги Теохаров Тупаров по чл. 68 от Устава на
БАН, НС
РЕШИ:
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Продължава частичния трудов договор на доц. д-р Георги
Теохаров Тупаров по чл. 68 от Устава на БАН с 1 година.
5.3. По молба от доц. д-р Таня Костова и съгласие на
ръководителите на секциите за прехвърляне от секция „Диференциални
уравнения и математическа физика” в секция „Биоматематика”, НС
РЕШИ:
Прехвърля доц. д-р Таня Костова от секция „Диференциални
уравнения и математическа физика” в секция „Биоматематика”.
5.4. По доклад на доц. д-р Евгения Сендова, ИД ръководител на
секция ОМИ за зачисляване на Румяна Григорова Несторова за
докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ област на
висше
образование
4.
Педагогически
науки,
професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., по научната
специалност 05.07.03 „Методика на обучението по математика”, НС
РЕШИ:
Зачислява Румяна Григорова Несторова за докторант на
самостоятелна подготовка към секция ОМИ област на висше
образование 4. Педагогически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по ..., по научната специалност 05.07.03
„Методика на обучението по математика” на тема: „Разширяване на
математическата компетентност на учениците от 5. до 12. клас в ЗИП и
СИП”, с научен консултант проф. дпн Сава Гроздев.
5.5. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски, ръководител на
секция „Изследване на операциите” за зачисляване на Диана Кирилова
Неделчева за докторант на самостоятелна подготовка към секцията
ОМИ област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.5. Математика; научната
специалност по научната специалност 01.01.11 „Изследване на
операциите” с научен консултант чл.-кор. Юлиан Ревалски, НС
РЕШИ:
Зачислява Диана Кирилова Неделчева за докторант на
самостоятелна подготовка към секцията „Изследване на операциите”
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.5. Математика; научната специалност по
научната специалност 01.01.11 „Изследване на операциите” на тема
„Теореми за неявната функция за обобщени уравнения” с научен
консултант чл.-кор. Юлиан Ревалски.
5.6. По доклад на проф. д-р Аврам Ескенази, зам. председател на
НС за приемане на поздравителен адрес на акад. Юрий Михайлович
Арский по случай 75 - годишнината му и награждаването му с почетен
диплом и медал на ИМИ, НС
РЕШИ:
Приема поздравителен адрес за акад. Юрий Михайлович Арский
по случай 75 - годишнината му и го награждава с почетен диплом и
медал на ИМИ.
5.7. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов, ръководител на
секция „Математическа лингвистика” за приемане на индивидуалните
планове на Максим Красимиров Гойнов и Ралица Асенова Дуцова,
задочни докторанти към секцията, НС
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РЕШИ:
Приема индивидуалните планове на Максим Красимиров Гойнов
и Ралица Асенова Дуцова, задочни докторанти към секцията.
5.8. По доклад на доц. дмн Евгения Стоименова, научен ръководител на
задочния докторант към секция „Вероятности и статистика” Стоян Ненков, за
приемане на конспект за изпит по Регресионен анализ от индивидуалния план
на докторанта, НС
РЕШИ:
Приема конспекта за изпит по Регресионен анализ от индивидуалния
план на задочния докторанта към секция „Вероятности и статистика” Стоян
Ненков.
.
5.9. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, научен ръководител на
задочния докторант към ВНЗ „Информационно моделиране” Виктор Атанасов
за отчисляването му без право на защита поради изтичане срока на
докторантурата на 01.10.2011 г.
РЕШИ:
Отчислява Виктор Атанасов, задочен докторант към ВНЗ
„Информационно моделиране” без право на защита поради изтичане срока на
докторантурата на 01.10.2011 г.
5.10. По приемане на нови проекти за научни изследвания, НС
РЕШИ:
Приема новите проекти за научни изследвания с:
Франция на тема „Холоморфни инварианти на области” за 2012-2013 г. с
ръководител доц. дмн Николай Николов.
Румъния на тема „Алгебрична геометрия, алгебра и приложения” с
ръководител чл.-кор. Веселин Дренски.
Румъния на тема „Стохастични модели на мултиплициране и сумиране”
с ръководител проф. дмн Николай Янев.
5.12. По приемане на отчети на проекти за научни изследвания, НС
РЕШИ:
Приема отчетите на проектите за научни изследвания с:
Белгия на тема „Алгоритмично и теоретично изследване на
комбинаторни структури” за 2011 г. с ръководител акад. Стефан Додунеков.
Румъния на тема „Алгебрична геометрия, алгебра и приложения.” с
ръководител чл.-кор. Веселин Дренски.
Румъния на тема „Стохастични модели на мултиплициране и сумиране”
с ръководител проф. дмн Николай Янев.

ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
СЕКРЕТАР НА НС:
(проф. д-р Н. Кюркчиев)
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