РЕШЕНИЯ
(Протокол № 10)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 16.11.2012 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, доц. д-р Ц.
Цачев, акад. П. Попиванов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дпн Й. Табов, проф.
дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р А.
Ескенази, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р Е. Колев, доц. д-р
Н. Димитрова и доц. д-р С. Порязов.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), чл.-кор. Ю. Ревалски
(чужб.), проф. дмн Е. Николов, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов
(чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), доц. д-р А. Андреев, доц. д-р И.
Чипчаков (чужб.) и доц. д-р Н. Кольковска.
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС
(включвайки починалия акад. С. Додунеков) е 25 души. Редуцираният състав е
21 души. При откриването на заседанието присъстват 15. Има необходимият
кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
Доклад на и.д. 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 4.5. Математика, научна специалност 01.01.11
Изследване на операциите. Предложение на журито: доц. д-р Николай
Живков.
4. 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
(Приложения
в
лингвистичните изследвания). Предложение на журито: доц. д-р Владимир
Периклиев.
5. Избор по конкурса за професор за нуждите на ИМИ. Област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика (Интервални методи и
софтуер за линейно параметрични задачи с неточни данни). Предложение
на журито: доц. д-р Евгения Попова.
6. Доклади.
7. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов, зам. 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
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компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика (Автоматично
извличане на метаданни от съдържанието на цифрови обекти) по предложение
на проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция „Информационни
системи“, 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
(Автоматично извличане на метаданни от съдържанието на цифрови обекти)
със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник“.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, предложи проф. дмн Стоян
Недев да бъде награден с „медал с лента на ИМИ-БАН" по случай 70годишнината му. След разискване, НС
РЕШИ:
Награждава проф. дмн Стоян Недев с „медал с лента на ИМИ-БАН" по
случай 70-годишнината му.
2.2. По доклад на акад. В. Дренски, председател на НС, за
промени в Статута за асоцииран член и емеритус на ИМИ. След разискванията,
НС
РЕШИ:
Приема предложените промени в Статута за асоцииран член и емеритус
на ИМИ.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на доц. д-р Надежда Рибарска, председател на
Научното жури по конкурса за професор за нуждите на ИМИ в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.11
Изследване на операциите с предложение доц. д-р Николай Живков да бъде
избран за „професор“ се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
На основание чл. 12, 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 Николай Василев Живков за „професор”.
По точка четвърта от дневния ред
По доклад на проф. д-р Радослав Павлов, председател на
Научното 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) с предложение на журито доц. д-р Владимир
Периклиев да бъде избран за „професор“ се проведоха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
На основание чл. 12, 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 Владимир Борисов Периклиев за „професор“.
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По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад, прочетен от акад. Веселин Дренски поради
отсъствието на проф. д-р Николай Кюркчиев, председател на Научното
жури по конкурса за професор за нуждите на ИМИ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.13 Математическо
моделиране и приложение на математиката (Интервални методи и софтуер за
линейни параметрични задачи с неточни данни) с предложение за избиране на
доц. д-р Евгения Димитрова Попова за „професор“ се проведоха разисквания.
След разискванията, НС
РЕШИ:
На основание чл. 12, 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 Евгения Димитрова Попова за „професор“.
По точка шеста от дневния ред
6.1. По доклад от проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на
Атестационната комисия за промени в Статута на комисията НС
РЕШИ:
Приема предложените промени в статута на комисията.
6.2. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ за
промени в „Договор за докторант на самостоятелна подготовка в ИМИ“, НС
РЕШИ:
Приема предложените промени в „Договор за докторант на
самостоятелна подготовка в ИМИ“.
6.3. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция
„Информационни системи“ относно продължаване трудовия договор на доц.
Иван Койчев по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха разисквания.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. Иван Койчев с една година по
реда на чл. 68 от Устава на БАН.
6.4. По доклад от доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция
„Изследване на операциите“ относно продължаване трудовия договор на доц.
Надежда Рибарска по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. Надежда Рибарска с една година
по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
6.5. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на
секция „Вероятности и статистика“ относно продължаване трудовия договор на
проф. дмн Любен Мутафчиев по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дмн Любен Мутафчиев с една
година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
6.6. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на
секция „Вероятности и статистика“ относно продължаване трудовия договор на
доц. д-р Марусия Божкова по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха
разисквания. След, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Марусия Божкова с една
година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
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6.7. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на
секция „Вероятности и статистика“ относно продължаване трудовия договор на
доц. д-р Весела Стоименова по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Весела Стоименова с една
година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
6.8. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ
„Информационно моделиране“ относно продължаване трудовия договор на
доц. д-р Емилия Саранова по реда на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Емилия Саранова с една
година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
6.9. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ
„Информационно моделиране“ относно продължаване трудовия договор на гл.
асистент Сергей Върбанов по реда на чл. 68 от Устава на БАН НС
РЕШИ:
Предлага на Директора гл. асистент Сергей Върбанов да бъде назначен
като математик на 1/4 работно време за срок от 1 година.
6.10. По доклад от проф. дмн Николай Николов, вр.и.д. ръководител на
секция „Анализ, геометрия и топология“ относно продължаване трудовия
договор на проф. дмн Ралица Ковачева по реда на § 4, ал 3 от Преходни и
заключителни разпоредби на Устава на БАН се проведоха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дмн Ралица Ковачева с една
година по реда на § 4, ал 3. от Преходни и заключителни разпоредби на Устава
на БАН за срок от 1 година, считано от 09.01.2013 г.
6.11. По приемане индивидуалния план за работа на Николай Тодоров,
редовен докторант към секция „Софтуерни технологии“ с научен ръководител
проф. д-р Аврам Ескенази НС
РЕШИ:
Приема индивидуалния план за работа на Николай Тодоров, редовен
докторант към секция „Софтуерни технологии“ с научен ръководител проф. д-р
Аврам Ескенази.
6.12. По атестация на Ралица Дуцова, задочен докторант към секция
„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Людмила
Димитрова за периода 01.08.2011-31.07.2012 г. НС
РЕШИ:
Атестира Ралица Дуцова, задочен докторант към секция
„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Людмила
Димитрова за периода 01.08.2011-31.07.2012 г.
6.13. По атестация на Максим Гойнов, задочен докторант към секция
„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав
Павлов за периода 01.08.2011-31.07.2012 г. НС
РЕШИ:
Атестира Максим Гойнов, задочен докторант към секция
„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав
Павлов за периода 01.08.2011-31.07.2012 г.
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6.14. По отрицателната атестация на Цветелина Ковачева, докторант на
самостоятелна подготовка към секция „Софтуерни технологии“ с научен
ръководител проф. д-р Аврам Ескенази НС
РЕШИ:
Отлага атестацията на Цветелина Ковачева, докторант на самостоятелна
подготовка към секция „Софтуерни технологии“ за следващо заседание на НС.
6.15. По доклад от проф. д-р Аврам Ескенази, научен ръководител на
Цветелина Ковачева, докторант на самостоятелна подготовка към секция
„Софтуерни технологии“ за отчисляване на Цветелина Ковачева без право на
защита НС
РЕШИ:
Отлага решението по отчисляването на Цветелина Ковачева, докторант
на самостоятелна подготовка към секция „Софтуерни технологии“ за следващо
заседание на НС.
6.16. По приемане на рамково споразумение в областта на науката и
образованието между Академията за социално управление, Московска област,
Висшата школа по застраховане и финанси, България и Института по
математика и информатика – БАН, НС
РЕШИ:
Приема рамковото споразумение в областта на науката и образованието
между Академията за социално управление, Московска област, Висшата школа
по застраховане и финанси, България и Института по математика и
информатика - БАН.
6.17. По приемане на многостранно споразумение за съвместна научнообразователна дейност между пет институции на Татаристан, Украйна и
България, НС
РЕШИ:
Приема многостранното споразумение за съвместна научнообразователна дейност между пет институции на Татаристан, Украйна и
България.
6.18. По представен материал от Димитър Стоянов „Закономерности на
матрици“ бе проведена дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Да се отговори на автора на базата на проведените дискусии в
Научния съвет.
По точка седма от дневния ред
Няма постъпили материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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