РЕШЕНИЯ
(Протокол № 11)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 14.12.2012 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, доц. д-р Ц.
Цачев, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, 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 А. Ескенази, проф. д-р Р. Павлов,
доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р Е. Колев, доц. д-р Н. Кольковска, доц. д-р Н.
Димитрова и доц. д-р С. Порязов.
ОТСЪСТВАТ: акад. П. Попиванов, чл.-кор. Ю. Ревалски (чужб.), проф.
дмн Е. Николов, проф. дмн Й. Давидов (чужб.), доц. д-р А. Андреев и доц. д-р
И. Чипчаков (чужб.).
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 18. 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 на жури по процедури по Закона за развитие на
академичния състав в Република България.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Проф. д-р Радослав Павлов, зам. директор на ИМИ, информира
членовете на НС за състоялата се среща на директорите на институти на БАН с
Председателя на БАН.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за проведеното
заседание на Отделението за природо-математически науки на БАН за
избиране на жури за избора на академик Видар Томе за чуждестранен член на
БАН.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция
„Математически основи на информатиката“ относно избиране на жури за
защита на дисертацията за научна и образователна степен „доктор“ на
Христина Николова Кулина по област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.5
Математика, научна специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата, НС
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РЕШИ:
Избира за жури:
1. доц. д-р Емил Колев, ИМИ вътрешен;
2. проф. дмн Петър Бойваленков, ИМИ вътрешен;
3. проф. д-р Асен Рахнев, ФМИ-ПУ външен;
4. проф. д-р Никола Зяпков, ФМИ-ШУ външен;
5. доц. д-р Светла Никова, унив. Льовен, Белгия външен.
Резерви:
1. доц. д-р Николай Манев, ИМИ вътрешен
2. доц. д-р Евгения Великова, ФМИ-СУ външен.
Дата за защита 14.03.2013 г.
3.2. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция
„Биоматематика“, за избиране на жури за защита на дисертацията за научна и
образователна степен „доктор“ по 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 на Милен Колев Борисов, задочен докторант към
секция „Биоматематика“ с научен ръководител доц. д-р Нели Димитрова, НС
РЕШИ:
Избира за жури:
1. доц. д-р Нели Димитрова, ИМИ вътрешен;
2. проф. дмн Светослав Марков, ИМИ вътрешен;
3. доц. д-р Красимир Георгиев, ИИКТ външен;
4. доц. д-р Светослав Николов, ИМех. външен;
5. доц. д-р Пламена Златева, ИСИР външен.
Резерви:
1. проф. дмн Михаил Кръстанов, ИМИ вътрешен;
2. проф. дмн Николай Витанов, ИМех. външен.
Дата за защита 22.05.2013 г.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. 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 Атестационната комисия, като в
чл.5.1.2. от Правилника за дейността на ИМИ да отпадне текста: „Учените не се
атестират след навършване на възраст по-малко от 5 години до пенсиониране.“
4.2. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция
„Софтуерни технологии“ относно продължаване трудовия договор на доц.
Георги Тупаров по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. Георги Тупаров по реда на чл. 68 от
Устава на БАН с една година.
4.3. По доклад от доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция
„Изследване на операциите“ относно продължаване трудовия договор на доц.
Златогор Минчев по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. Златогор Минчев по реда на чл. 68 от
Устава на БАН с една година.
4.4. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, председател на комисията
по провеждане на кандидат-докторантски изпит по научната специалност
01.01.12 „Информатика“ за зачисляване на Стефка Николаева Ковачева за
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задочен докторант към секция „Математическа лингвистика“ с научен
ръководител проф. д-р Людмила Димитрова, НС
РЕШИ:
Зачислява Стефка Николаева Ковачева за задочен докторант към секция
„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Людмила
Димитрова след представяне на протокола от кандидат-докторантския изпит по
немски език.
4.5. По доклад от проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция
„Математическа лингвистика“ относно зачисляване на Анелия Алексиева
Кръндева за докторант на самостоятелна подготовка към секция
„Математическа
лингвистика“
по
научната
специалност
01.01.12
„Информатика“ на тема: „Цифров архив на извънстудийни събития на
Българското национално радио“ с научен консултант проф. д-р Радослав
Павлов, НС
РЕШИ:
Зачислява Анелия Алексиева Кръндева за докторант на самостоятелна
подготовка към секция „Математическа лингвистика“ по научната специалност
01.01.12 „Информатика“ на тема: „Цифров архив на извънстудийни събития на
Българското национално радио“ с научен консултант проф. д-р Радослав
Павлов.
4.6. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция
„Математически основи на информатиката“ относно зачисляване на Георги
Велков Иванов за докторант на самостоятелна подготовка към секция МОИ по
научната специалност 01.01.12 „Информатика“ на тема: „Булеви функции с
добри криптографски свойства“ с научни консултанти доц. д-р Емил Колев и
доц. д-р Светла Никова, НС
РЕШИ:
Зачислява Георги Велков Иванов за докторант на самостоятелна подготовка
към секция МОИ по научната специалност 01.01.12 „Информатика“ на тема:
„Булеви функции с добри криптографски свойства“ с научни консултанти доц.
д-р Емил Колев и доц. д-р Светла Никова.
4.7. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция
„Математически основи на информатиката“ относно зачисляване на Роберт
Йорданов Ценков за докторант на самостоятелна подготовка към секция МОИ
по научната специалност 01.01.12 „Информатика“ на тема: „Мрежи на
Файстел“ с научни консултанти проф. дмн Петър Бойваленков и доц. д-р Юри
Борисов, НС
РЕШИ:
Зачислява Роберт Йорданов Ценков за докторант на самостоятелна подготовка
към секция МОИ по научната специалност 01.01.12 „Информатика“ на тема:
„Мрежи на Файстел“ с научни консултанти проф. дмн Петър Бойваленков и
доц. д-р Юри Борисов.
4.8. По приемане индивидуалния план за работа на Детелин Михайлов
Лучев, задочен докторант към секция „Математическа лингвистика“ с научен
ръководител проф. д-р Радослав Павлов, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалния план за работа на Детелин Михайлов Лучев, задочен
докторант към секция „Математическа лингвистика“ с научен ръководител
проф. д-р Радослав Павлов.
4.9. По атестиране на Милен Колев Борисов, задочен докторант към
секция „Биоматематика“ с научен ръководител доц. д-р Нели Димитрова
РЕШИ:
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Приема атестацията на Милен Колев Борисов, задочен докторант към секция
„Биоматематика“ с научен ръководител доц. д-р Нели Димитрова за периода
22.12.2011 – 22.12.2012 г.
4.10. По атестация на Иван Ангелов, задочен докторант към секция
МОИ с научен ръководител проф. д-р Цонка Байчева за периода 01.01.201231.12.2012 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Иван Ангелов, задочен докторант към секция МОИ с
научен ръководител проф. д-р Цонка Байчева за периода 01.01.2012-31.12.2012
г.
4.11. По атестация на Николай Ноев, редовен докторант към секция
МОИ с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова за периода 01.01.201231.10.2012 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Николай Ноев, редовен докторант към секция МОИ с
научен ръководител доц. д-р Галина Богданова за периода 01.01.201231.10.2012 г.
4.12. По атестация на Юлиан Цанков, докторант на самостоятелна
подготовка към секция АГТ с научен консултант чл.-кор. Иван Димовски за
периода 14.07.2011-31.12.2012 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Юлиан Цанков, докторант на самостоятелна подготовка
към секция АГТ с научен консултант чл.-кор. Иван Димовски за периода
14.07.2011-31.12.2012 г.
4.13. По атестация на Румяна Несторова, докторант на самостоятелна
подготовка към секция ОМИ с научни консултанти проф. дпн Сава Гроздев и
доц. д-р Борислав Лазаров за периода 21.11.2011-31.12.2012 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Румяна Несторова, докторант на самостоятелна
подготовка към секция ОМИ с научни консултанти проф. дпн Сава Гроздев и
доц. д-р Борислав Лазаров за периода 21.11.2011-31.12.2012 г.
4.14. По атестация на Владимир Кръстев, задочен докторант към секция
„Изследване на операциите“ с научен ръководител доц. д-р Цветомир Цачев за
периода 22.12.2009-22.12.2012 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Владимир Кръстев, задочен докторант към секция
„Изследване на операциите“ с научен ръководител доц. д-р Цветомир Цачев за
периода 22.12.2009-22.12.2012 г.
4.15. По доклад от доц. д-р Цветомир Цачев, научен ръководител на
Владимир Кръстев, задочен докторант към секция „Изследване на операциите“
за отчисляването му с право на защита, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Владимир Кръстев, задочен докторант към секция
„Изследване на операциите“ с научен ръководител доц. д-р Цветомир Цачев.
4.16. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция
„Биоматематика“ за отчисляване с право на защита на Милен Колев Борисов,
задочен докторант към секция „Биоматематика“ с научен ръководител доц. д-р
Нели Димитрова, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Милен Колев Борисов, задочен докторант към
секция „Биоматематика“ с научен ръководител доц. д-р Нели Димитрова.
4.17. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни
изследвания, НС
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РЕШИ:
Приема отчетите на проекти за съвместни научни изследвания с
- Китай на тема: „Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна
верификация на хибридни системи“ с научен ръководител доц. д-р Димитър
Гелев;
- Словакия на тема: „Електронни корпуси – съпоставително изследване с
цел проектиране на българо-словашки електронни езикови ресурси“ с научен
ръководител проф. д-р Людмила Димитрова;
- Чехия на тема: „Представяне на съдържанието и интеграция на
услугите в чешките и българските цифрови математически библиотеки“ с
научен ръководител проф. дмн Петър Станчев;
- Сърбия на тема: „Математическо моделиране чрез интегралнотрансформационни методи. Частни диференциални уравнения, специални и
обобщени функции“ с научен ръководител проф. дмн Виржиния Кирякова.
- Полша на тема: „Семантика и съпоставителна лингвистика,
ориентирани към разработване на двуезичен електронен речник“ с научен
ръководител проф. д-р Людмила Димитрова;
- Румъния на тема: „Алгебрична геометрия, алгебра и приложения“ с
научен ръководител акад. Веселин Дренски;
- Русия на тема: „Компютърно моделиране на естествен език и създаване
на висококачествени цифрови лингвистични ресурси“ с научен ръководител
доц. д-р Иван Держански.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад на проф. д-р Аврам Ескенази и проф. д-р Радослав
Павлов относно участие на ИМИ като основен съорганизатор на научна
конференция посветена на 110 годишнината на проф. Джон Атанасов под
патронажа на Президента (2013 г.), НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно участието на ИМИ като основен съорганизатор на
научна конференция посветена на 110 годишнината на проф. Джон Атанасов
под патронажа на Президента (2013 г.).
5.2. По представен материал от Димитър Стоянов „Нов матрици“, НС
РЕШИ:
Приема за сведение приложения материал, като същия да се има
предвид при изготвяне на отговора съобразно предишното решение на
Научния съвет.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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