РЕШЕНИЯ
(Протокол № 7)

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 18.05.2012 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. П. Попиванов, акад. С. Додунеков, чл.-кор. Ю. Ревалски, 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 О. Мушкаров, проф.
дмн П. Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, 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: проф. дмн В. Кирякова (чужб.) и проф. дмн Й. Давидов.
Чл.–кор. В. Дренски, председател на НС, откри заседанието. Списъчният
състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 24 души. Присъстват 23. Има
необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Номиниране за Председател на БАН.
4. Избор на жури по процедури по Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
5. Доклади
6. Разни
По точка първа от дневния ред
По предложение на чл.-кор. Юлиан Ревалски, зам. директор на ИМИ и
доц. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, НС
РЕШИ:
Определя Комисия по контрол на докторантурите в състав: председател
- проф. дмн Евгения Стоименова и членове доц. д-р Нели Димитрова и доц. д-р
Тони Чехларова, която периодично да контролира работата и спазването на
сроковете по провеждане на докторантурата в ИМИ.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка трета от дневния ред
3.1. Председателят на НС чл.-кор. В. Дренски съобщи за постъпилото
предложение за номиниране на акад. Стефан Додунеков за Председател на
БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
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Предлага кандидатурата на акад. Стефан Додунеков за Председател на
БАН.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад от доц. д-р Нели Манева, ръководител на секция
„Софтуерни технологии“ за избор на жури по конкурса за професор за
нуждите на ИМИ в 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)”, обявен в ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.,
НС
РЕШИ:
Избира за жури:
1. проф. д-р Станимир Стоянов – ПУ „Паисий Хилендарски“ (външен)
2. проф. дмн Георги Тотков - ПУ „Паисий Хилендарски“ (външен)
3. доц. д-р Силвия Илиева – СУ “Кл.Охридски“ (външен)
4. доц. д-р Георги Тодоров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (външен)
5. акад. дмн Стефан Додунеков – ИМИ (вътрешен)
6. проф. д-р Аврам Ескенази – ИМИ (вътрешен)
7. проф. дмн Петър Станчев – ИМИ (вътрешен).
Резерви:
1. проф. д-р Асен Рахнев – ПУ „Паисий Хилендарски“ (външен)
2. доц. д-р Александър Геров – ИМИ (вътрешен).
4.2. По доклад от проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция
„Математическа лингвистика“ за избор на жури по конкурса за професор за
нуждите на ИМИ в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12
„Информатика (приложения в лингвистичните изследвания и научното
откритие)”, обявен в ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г., НС
РЕШИ:
Избира за жури:
1. проф. д-р Аврам Ескенази – ИМИ-БАН
2. проф. д-р Радослав Павлов – ИМИ-БАН
3. доц. д-р Славян Радев – ИМИ-БАН
4. акад. дтн Иван Попчев – ИИКТ-БАН
5. проф. д.ик.н. Владимир Йоцов – УНИБИТ
6. доц. д-р Кирил Симов – ИИКТ-БАН
7. доц. д-р Красен Стефанов – ФМИ-СУ.
Резерви:
1. доц. д-р Александър Григоров – ИМИ-БАН
2. проф. дмн Галя Ангелова – ИИКТ-БАН.
4.3. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция МОИ за
избор на жури по конкурса за доцент за нуждите на ИМИ в 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")”, обявен в ДВ бр. 32 от
24.04.2012 г., НС
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РЕШИ:
Избира за жури:
1. акад. дмн Стефан Додунеков – ИМИ-БАН
2. проф. дмн Петър Бойваленков – ИМИ-БАН
3. проф. дмн Стефка Буюклиева - ВТУ
4. проф. дмн Иван Ланджев – ИМИ-БАН
5. доц. д-р Николай Манев – ИМИ-БАН
6. доц. д-р Валентин Бакоев - ВТУ
7. доц. д-р Златко Върбанов – ВТУ.
Резерви:
1. проф. дмн Румен Даскалов - ТУ Габрово
2. доц. д-р Емил Колев – ИМИ-БАН.
4.4. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция МОИ за
избор на жури по конкурса за професор за нуждите на ИМИ в 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)”, обявен в ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.,
НС
РЕШИ:
Избира за жури:
1. акад. дмн Стефан Додунеков – ИМИ-БАН
2. проф. дмн Евгени Николов ЦЛКВ-БАН
3. проф. дмн Петър Бойваленков – ИМИ-БАН
4. проф. дмн Стефка Буюклиева ВТУ
5. проф. дмн Иван Ланджев – ИМИ-БАН
6. доц. д-р Николай Манев – ИМИ-БАН
7.проф. дмн Румен Даскалов - ТУ, Габрово.
Резерви:
1. доц. д-р Валентин Бакоев ВТУ
2. доц. д-р Светлана Топалова – ИМИ-БАН.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад от проф. дпн Сава Гроздев, научен консултант на Хари
Алексиев – докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ за
отчисляване с право на защита, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Хари Алексиев – докторант на
самостоятелна подготовка към секция ОМИ с научен консултант проф. дпн
Сава Гроздев.
5.2. По приемане на конспект за кандидат-докторантски изпит по
Информатика за нуждите на секция „Математическа лингвистика“ , НС
РЕШИ:
Приема конспекта за кандидат-докторантски изпит по Информатика за
нуждите на секция „Математическа лингвистика“.
5.3. По приемане атестацията за 2011 г. на Николай Иванов Тодоров,
редовен докторант към секция „Софтуерни технологии“ с научен ръководител
проф. д-р Аврам Ескенази, НС
РЕШИ:

3

Приема атестацията за 2011 г. на Николай Иванов Тодоров, редовен
докторант към секция „Софтуерни технологии“ с научен ръководител проф. д-р
Аврам Ескенази.
5.4. По приемане атестацията на Катя Ангелова Чалъкова, задочен
докторант към секция ОМИ с научен ръководител доц. д-р Борислав Лазаров,
НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Катя Ангелова Чалъкова, задочен докторант към
секция ОМИ с научен ръководител доц. д-р Борислав Лазаров.
5.5. По приемане атестацията на Ангел Андреев Гушев, задочен
докторант към секция ОМИ с научен ръководител доц. д-р Борислав Лазаров,
НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Ангел Андреев Гушев, задочен докторант към
секция ОМИ с научен ръководител доц. д-р Борислав Лазаров.
5.6. По приемане атестацията на Стоян Иванов Нейков, задочен
докторант към секция „Вероятности и статистика“ с научен ръководител проф.
дмн Евгения Стоименова, НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Стоян Иванов Нейков, задочен докторант към
секция „Вероятности и статистика“ с научен ръководител проф. дмн Евгения
Стоименова.
5.7. По приемане на отрицателната атестация на Ия Димитрова Рамирес,
задочен докторант към секция „Вероятности и статистика“ с научен
ръководител проф. дмн Елисавета Панчева, НС
РЕШИ:
Приема отрицателна атестация на Ия Димитрова Рамирес, задочен
докторант към секция „Вероятности и статистика“ с научен ръководител проф.
дмн Елисавета Панчева.
5.8. По приемане атестацията на Иван Димитров Гарнизов, задочен
докторант към секция „Математическа лингвистика“ с научен ръководител доц.
д-р Стоян Порязов, НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Иван Димитров Гарнизов, задочен докторант
към секция „Математическа лингвистика“ с научен ръководител доц. д-р Стоян
Порязов.
5.9. По отчисляване на Ия Димитрова Рамирес, задочен докторант към
секция „Вероятности и статистика“ с научен ръководител проф. дмн Елисавета
Панчева без право на защита поради отрицателна атестация, НС
РЕШИ:
Отчислява Ия Димитрова Рамирес, задочен докторант към секция
„Вероятности и статистика“ с научен ръководител проф. дмн Елисавета
Панчева без право на защита поради отрицателна атестация.
5.10. По зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка към
секция ОМИ на Цветан Илиев Павлов на тема „Извънкласна работа по
математическа лингвистика“ в област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по

4

математика по …, научна специалност 05.07.03 „Методика на обучението по
математика“ с научни консултанти проф. дпн Йордан Табов и доц. д-р Иван
Держански, НС
РЕШИ:
Зачислява в докторантура на самостоятелна подготовка към секция
ОМИ на Цветан Илиев Павлов на тема „Извънкласна работа по математическа
лингвистика“ в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика по
…, научна специалност 05.07.03 „Методика на обучението по математика“ с
научни консултанти проф. дпн Йордан Табов и доц. д-р Иван Держански.
5.11. По приемане индивидуалния план на Диана Кирилова Неделчева,
докторант на самостоятелна подготовка към секция „Изследване на
операциите“ с научен консултант чл.-кор. Юлиан Ревалски, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалния план на Диана Кирилова Неделчева, докторант
на самостоятелна подготовка към секция „Изследване на операциите“ с научен
консултант чл.-кор. Юлиан Ревалски.
5.12. По приемане индивидуалния план на Детелина Кирилова Кирова,
задочен докторант към секция „Изследване на операциите“ с научен
ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалния план на Детелина Кирилова Кирова, задочен
докторант към секция „Изследване на операциите“ с научен ръководител чл.кор. Юлиан Ревалски.
5.13. По молба от проф. д-р Аврам Ескенази за продължаване с една
година на трудовия договор, НС
РЕШИ:
Продължава с 1 година срока на трудовият договора на проф. д-р
Аврам Ескенази.
По точка шеста от дневния ред
6.1. Доц. д-р Цветомир Цачев попита на какъв етап е работата по
включване на средства за наука при сключване на
договора с
Европейския съюз за средства по оперативните програми за периода
2013-2020 г.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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