РЕШЕНИЯ
(Протокол № 4)

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 08.03.2013 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, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф.
дпн Й. Табов, проф. дмн М. Кръстанов, 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 И. Чипчаков, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р С.
Порязов.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн Е. Николов,
проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов
(чужб.), проф. дмн Н. Кутев, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Н. Кольковска
(чужб.).
По точка първа от дневния ред присъстваха акад. П. Кендеров, проф. дмн
Н. Николов, доц. д-р Б. Лазаров, доц. д-р И. Держански, доц. д-р Т. Чехларова,
гл. ас. Й. Горчева, ас. А. Василева и ас. д-р Г. Гачев.
Акад. В. Дренски откри заседанието. Той поздрави дамите с техния
празник – 8-ми март. Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав
е 21 души. При откриването на заседанието присъстват 17. Има необходимият
кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ. Относно идеята на Ръководството
на БАН за евентуален бъдещ Институт по образование в БАН.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за срещата с акад. Д.
Дамянов, зам.-председател на БАН, за обсъждане на идеята за създаване на
Институт по образование към БАН.
След направеното обсъждане с пълно единодушие се стигна до следните
заключения:
- колегията на ИМИ-БАН е на мнение, че образователните дейности са
изключително важни за работата на института и имат пряк ефект в помощ на
обществото;
- на този етап дейностите, които осъществява ИМИ-БАН да останат на
ниво институт;
- кадровият потенциал на ИМИ-БАН в областта на образованието да бъде
запазен и развит в института;
- готови сме да споделим опита на ИМИ, ако в други институти на БАН
започнат да се осъществяват образователни дейности.
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По точка втора от дневния ред
2.1. По доклад на доц. Цветомир Цачев, ръководител на секция
„Изследване на операциите“ относно предстоящо формиране на комисии към
Фонд „Научни изследвания“ след разисквания, НС единодушно
РЕШИ:
Ако към ИМИ постъпи запитване (в каквато и да е форма, включително и устна)
за имена на експерти, които да участват в комисии към Фонд „Научни
изследвания“, да бъде поискано от всички секции на ИМИ да дадат
предложения за такива експерти.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на
секция „Вероятности и статистика“ относно избор на комисия за признаване
дипломата за доктор на Деян Палежев, Област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и
математическа статистика, НС
РЕШИ:
Избира комисия за признаване дипломата за доктор на Деян Палежев, Област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.10
Теория на вероятностите и математическа статистика в състав: проф. дмн
Николай Янев, проф. дмн Евгения Стоименова и проф. дмн Елисавета Панчева.
3.2. По писмо от БАН № 32-00-25/28.02.2013 г. относно мнение за първия
създаден всеобщ за народи и религии календар Седмочасовник от г-н Стоян
Стоянов, НС
РЕШИ:
Възлага на ВНЗ „Информационно моделиране“ да отговори на писмото от Стоян
Стоянов.
3.3. По молба от Лазар Лазаров за определяне математическата стойност
на формула за изчисляване на действителна S площ на дадена окръжност, НС
РЕШИ:
Възлага на секция АГТ изготвянето на отговор на писмото от Лазар Лазаров.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По предложения на чл.-кор. Юлиан Ревалски, НС
РЕШИ:
1. Предлага на ОС на БАН доц. д-р Нели Димитрова да бъде избрана за
член на Академичния съвет на ЦО при БАН.
2. Предлага на ОС на БАН да се промени чл.8б, ал.3 от Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични
длъжности в БАН в частта да не се внася такса в ЦО на БАН за придобита в
чужбина научна степен от щатни служители на БАН.
4.2. По предложение на проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на
Атестационната комисия, НС
РЕШИ:
На следващо заседание на НС да се избере член на АК, представящ секциите по
моделиране, на мястото на проф. Е. Стоименова, във връзка с назначаването й за
научен секретар на БАН.
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4.3. Проф. дмн Евгения Стоименова
предложи да се напише
възражение по повод задържането на документите на Деян Палежев за
признаване дипломата за „доктор“.
4.4. Доц. д-р Нели Димитрова предложи докторантите на ИМИ да не са
задължени да посещават информатични курсове в ЦО, а само ако имат желание
за това.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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