РЕШЕНИЯ
(Протокол № 4)

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 23.03.2012 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, доц. д-р
Ц. Цачев, акад. С. Додунеков, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова,
проф. дмн Е. Николов, проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн
К. Иванов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков,
проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р Е. Колев,
доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Н. Кольковска, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р
С. Порязов.
ОТСЪСТВАТ: акад. П. Попиванов, проф. д-р А. Ескенази, проф. дмн Й.
Давидов (чужб.) и проф. дмн О. Мушкаров (чужб.).
Чл.–кор. В. Дренски, председател на НС, откри заседанието. Списъчният
състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 23 души. Присъстват 21. Има
необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Стартиране на процедура за избор на ръководители на секции.
4. Избор на комисии към НС: Атестационна комисия, Комисия по
научна политика и структурни промени, Комисия за диференцирано
заплащане на научния състав.
5. Разглеждане на статута на ВНЗ „Информационно моделиране”.
6. Обсъждане на докторските програми към ИМИ.
7. Доклади.
8. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи, че от 1 януари
2012 г. Институтът е пълноправен член на „Европейския консорциум за
математика в индустрията”. Очаква се активизиране на сериозни дейности по
тази програма.
1.2. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи, че е подписан
договор между Института и Техническия университет – София (подписан е
вариант на английски език и се подготвя вариант на български, който предстои
да бъде подписан от двете страни), като се очертават сериозни инициативи.
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1.3. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи, че се
разширява сътрудничеството с Нов български университет. Има договореност
за нова магистърска програма.
1.4. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи, че успешно е
отчетена ТЕМПУС докторска програма и се подготвя нов ТЕМПУС по
информатика.
1.5. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи, че се подготвя
проект за „Регионално докторантско училище” в Института.
1.6. По предложение на доц. д-р Николай Манев, ръководител на секция
МОИ и доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ за обява на
конкурс за професор по област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, научна специалност 01.01.12 „Информатика (Компютърни
подходи в изследването на шумозащитни кодове)”, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор по област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12
„Информатика (Компютърни подходи в изследването на шумозащитни
кодове)” със срок два месеца от обявата в ”Държавен вестник”.
1.7. По предложение на доц. д-р Николай Манев, ръководител на секция
МОИ и доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ за обява на
конкурс за доцент по област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни
науки,
научна
специалност
01.01.12
„Информатика
(Специализирани кодове за кодова модулация flash memory и цифров „воден
знак”)”, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за доцент по област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12
„Информатика (Специализирани кодове за кодова модулация flash memory и
цифров „воден знак”)” със срок два месеца от обявата в ”Държавен вестник”.
1.8. По предложение на проф. д-р Радослав Павлов – ръководител на
секция „Математическа лингвистика” и доклад на акад. Стефан Додунеков,
директор на ИМИ за обява на конкурс за професор по област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научната специалност
01.01.12 „Информатика (приложения в лингвистичните изследвания и научното
откритие)”, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор по област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионална направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научната специалност 01.01.12
„Информатика (приложения в лингвистичните изследвания и научното
откритие)” със срок два месеца от обявата в ”Държавен вестник”.
1.9. По предложение на проф. д-р Аврам Ескенази – ръководител на
секция „Софтуерни технологии” и доклад на акад. Стефан Додунеков, директор
на ИМИ за обява на конкурс за професор по област на висше образование 4.
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Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12
„Информатика (софтуерни технологии)”, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор по област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12
„Информатика (софтуерни технологии)” със срок два месеца от обявата в
”Държавен вестник”.
По точка втора от дневния ред
2.1. По предложение на чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС за
създаването на комисия за честването на 100–годишнината от рождението на
акад. Любомир Илиев, НС
РЕШИ:
Избира комисия за честването на 100–годишнината от рождението на
акад. Любомир Илиев състав:
акад. Стефан Додунеков
акад. Петър Кендеров
акад. Благовест Сендов
чл.-кор. Юлиан Ревалски
проф. дмн Олег Мушкаров
проф. дмн Йохан Давидов
проф. д-р Радослав Павлов
доц. д-р Евгения Сендова
гл. ас.д-р Георги Димков.
По точка трета от дневния ред
3.1. По предложение на чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС за
стартиране на процедура за избор на ръководители на секции, след
разисквания, НС
РЕШИ:
Стартира процедура за избор на ръководители на всички секциите в
ИМИ, като на свои заседания секциите направят предложения за избор на
ръководители. Предложенията да бъдат внесени до 17.04.2012 г. в НС за
извършване на избора на заседание на НС.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По предложенията за избор на Атестационна комисия при НС на
ИМИ, след разискванията, НС
РЕШИ:
1. Избира Атестационна комисия при НС в състав:
проф. дмн Анжела Славова
проф. дмн Виржиния Кирякова
проф. дмн Евгения Стоименова
проф. дмн Петър Бойваленков
проф. д-р Людмила Димитрова
доц. д-р Наталия Кольковска
доц. д-р Тони Чехларова.
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2. Комисията, след избиране на председател, да предложи критерии за
атестирането на учените в ИМИ.
4.2. По предложенията за избор на Комисия по научна политика и
структурни промени при НС на ИМИ, след разискванията, НС
РЕШИ:
1. Избира Комисия по научна политика и структурни промени при НС в
състав:
чл.-кор. Юлиан Ревалски
проф. дмн Йохан Давидов
проф. дмн Камен Иванов
проф. д-р Аврам Ескенази
проф. д-р Радослав Павлов.
2. Комисията по научна политика и структурни променя да се занимава
и с въпросите за диференцирано заплащане на научния състав.
4.3. По предложение за избор на PR-комисия, след разискванията, НС
РЕШИ:
Избира PR-комисия в състав:
проф. дмн Огнян Кунчев
доц. д-р Евгения Сендова
прогр. Анна Самева.
По точка пета от дневния ред
5.1 По разглеждане на статута на ВНЗ „Информационно моделиране”,
НС
РЕШИ:
Възлага на Комисията по научна политика и структурни промения при
НС да разгледа получените материали и излезе с предложение по статута на
ВНЗ „Информационно моделиране”.
По точка шеста от дневния ред
6.1. По доклад на доц. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ
беше направено обсъждане на докторските програми в ИМИ. След обсъждане,
НС
РЕШИ:
1. Комисия в състав: проф. дмн Евгения Стоименова, доц. д-р Евгения
Сендова и проф. дпн Йордан Табов да прегледа още веднъж и предложи за
актуализиране приетите от НС решения за докторските програми към ИМИ.
2. Комисията да обсъди макет на обучението на докторанти в ИМИ,
съобразен с европейските стандарти и Правилника на Центъра за обучение. Да
се подготви материал, който да бъда качен на сайта на Института.
3. При сключване на Договор за обучение с докторанти на
самостоятелна подготовка, които са външни за ИМИ, да се включи и такса за
обучение и такса за административно обслужване и организация на защитата.
4. Размерът на таксата за обучение на външните докторанти на
самостоятелна подготовка да бъде по 400 лв. на година (общо 1200 лв.) и 600
лева за цялостното административно обслужване.

По точка седма от дневния ред
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7.1. По доклад на акад. Петър Попиванов – докладчик на комисията за
легализиране на придобита в чужбина научна и образователна степен „доктор”
от Явор Ганчев Марков, НС
РЕШИ:
Предлага да бъде издадено удостоверение за легализиране на придобита в
чужбина научна и образователна степен „доктор” от Явор Ганчев Марков.
7.2. По доклад на Здравка Желева относно нова магистърска програма
„Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане” съвместно с НБУ през
учебната 2012-2013 година, НС
РЕШИ:
Приема новата магистърска програма „Финансово-счетоводен
мениджмънт и застраховане” съвместно с НБУ през учебната 2012-2013
година.
7.3. Доклад на доц. д-р Стоян Порязов – ръководител на ВНЗ
„Информационно моделиране” относно инициализиране на дейности по
получаване на оценка за ИМИ-БАН “Research Excellence” от Европейската
комисия, НС
РЕШИ:
Подкрепя
предложението за инициализиране на дейности по
получаване на оценка за ИМИ-БАН “Research Excellence” от Европейската
комисия.
7.4. Молба на проф. д.мед.н. Рангел Милков Павлов за оценка за
създадена от него формула за изчисляване на планетарен ерозивен индекс, НС
РЕШИ:
Възлага оценка за създадена от него формула за изчисляване на
планетарен ерозивен индекс на ВНЗ „Информационно моделиране”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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