РЕШЕНИЯ
(Протокол № 6)

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 10.05.2013 г.
от 14.00 часа в Мултимедийната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, доц. д-р Ц.
Цачев, акад. П. Попиванов, чл.-кор. О. Мушкаров, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф.
дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф.
дмн П. Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е.
Сендова, доц. д-р Н. Кольковска, доц. д-р Е. Колев, доц. д-р И. Чипчаков и доц.
д-р С. Порязов.
ОТСЪСТВАТ: проф. дмн Е. Николов, проф. дмн К. Иванов (чужб.),
проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р Н. Димитрова (чужб.).
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 23 души. При откриването на заседанието 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. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за направеното
за поканване на гост-професори от чужбина. Сподели, че има яснота относно
финансирането. Предлага първоначално поканите да бъдат за срок от 1 месец с
идеята да се получат конкретни резултати, които да допринесат за научното развитие на Института. Друг проблем, който е трябвало да бъде решен е пребиваването на гостите, като се има предвид какви са цените на апартаментите. Намерено е решение и по този проблем. Ще се ползват апартаменти на Колежа по
телекомуникации и пощи, които са предназначени за преподаватели. Предлага
на НС за тази година да се дадат 4 месеца, а Комисията по научна политика и
структурни промени да направи предложения. Предложи заплащането на гостпрофесорите да е по 2500 лв. на месец, като тези средства не са от бюджета.
След разискванията НС единодушно
РЕШИ:
Да се обявят 4 месеца за посещения на гост-професори от чужбина до
края на 2013 г., със срок за подаване на документите – 15 юни 2013 година.
1.2. По доклад на Галина Георгиева, главен счетоводител на ИМИ, относно утвърждаване на окончателния бюджет на ИМИ за 2012 г., НС единодушно
РЕШИ:
Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ за 2012 г.
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1.3. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ за постъпило предложение от секция „Математическа лингвистика“ относно обява на
конкурс за доцент 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 (цифрови библиотеки и
обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) за нуждите
на секция „Математическа лингвистика“, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за доцент 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 (цифрови
библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обявата в „Държавен вестник“.
1.4. По предложението на чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ за
награждаване на проф. дмн Светослав Марков се проведоха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Награждава проф. дмн Светослав Марков с „Медал с лента на ИМИ“ по
случай неговата 70-годишнина и във връзка с постиженията му за развитието на
математиката и информатиката.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, съобщи, че на заседанието си на 9 май 2013 г.
Общото събрание на БАН е взело решение да се изготвят промени в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в БАН в частта за заплащане от щатни служители на БАН на такса
за признаване на придобита в чужбина научна степен и за възстановяване от
БАН на разходите по издаването в печатницата на БАН на автореферата и дисертацията на защитаващите докторанти. Той съобщи за изготвяните от Комисията по нормативните документи изменения в Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав на Република България по отношение
на минималните изисквания за заемане на академичните длъжности „доцент“ и
„професор“.
2.2. Проф. дмн Е. Стоименова, зам. председател на НС, предложи документите за признаване на придобита в чужбина научна степен да не постъпват
в Центъра за обучение, а да се насочват директно и подават в звеното, което е
компетентно по научната област.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на
Атестационната комисия относно отрицателно атестиране на доц. д-р Росица
Семерджиева и доц. д-р Елен Павлова и избор на нов член на АК на мястото на
проф. дмн Евгения Стоименова се състоя дискусия.
След дискусията, НС единодушно
РЕШИ:
1. Избира проф. д-р Евгения Попова за нов член на АК на мястото на проф.
дмн Евгения Стоименова.
2. Дава втора поред отрицателна оценка на доц. д-р Росица Семерджиева.
Предвид получените две отрицателни оценки при две последователни атеста2

ции, предлага на директора доц. д-р Семерджиева да бъде освободена от академична длъжност като се прекрати трудовото й правоотношение.
3. Дава първа поред отрицателна оценка на доц. д-р Елен Павлова.
3.2. По доклад на доц. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция
„Образование по математика и информатика“ относно утвърждаване на
акредитацията на докторска програма в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по …
След дискусията, НС единодушно
РЕШИ:
Приема предложения доклад-самооценка от ИМИ на докторска програма
в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по …, доклад за изпълнение на
задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната
процедура и приложенията към тях.
3.3. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция „Математически основи на информатиката“, относно продължаване срочния трудов договор на доц. д-р Николай Манев с една година по реда на чл. 68 от Устава на
БАН, НС
РЕШИ:
Продължава срочния трудов договор на доц. д-р Николай Манев с една
година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
3.4. По доклад от проф. д-р Николай Кюркчиев, и.д. ръководител на секция „Математическо моделиране“, относно продължаване с една година на
срочния трудов договор на доц. д-р Борислав Драганов по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава с една година срочния трудов договор на доц. д-р Борислав
Драганов по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
3.5. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция „Информационни системи“, относно продължаване с една година на срочния трудов
договор на проф. д-р Антон Илиев по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава с една година срочния трудов договор на проф. д-р Антон
Илиев по реда на чл. 68 от Устава на БАН като професор.
3.6. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ
„Информационно моделиране“, относно приемане на конспект за кандидатдокторантски изпит по Информатика (информационно моделиране) , НС
РЕШИ:
Приема конспекта за кандидат-докторантски изпит по Информатика
(информационно моделиране).
3.7. По утвърждаване на индивидуални планове , НС
РЕШИ:
Утвърждава индивидуалните планове на:
- Георги Велков Иванов, докторант на самостоятелна подготовка към
секция „Математически основи на информатиката“ с научни консултанти доц.
д-р Емил Колев и доц. д-р Светла Никова;
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- Роберт Йорданов Ценков, докторант на самостоятелна подготовка към
секция „Математически основи на информатиката“ с научни консултанти проф.
дмн Петър Бойваленков и доц. д-р Юри Борисов.
3.8. По предложения за обява на редовни и задочни докторантури по
държавна поръчка за 2013/2014 година се проведе дискусия.
След дискусията, НС единодушно
РЕШИ:
Предлага за обява на редовни и задочни докторантури по държавна
поръчка за 2013/2014 година, включително и приетите в заседанието на НС от
15.02.2013 г., както следва:
- от секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ за
• една редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение на
математиката в информатиката;
• една редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение на
математиката в механиката;
- от секция „Образование по математика и информатика“ за
една редовна докторантура по Педагогика на обучението по … Методика на
обучението по математика и компютърни науки (Извънучилищни форми на
обучение по математика с деца до 4-ти клас);
• една задочна докторантура по Педагогика на обучението по … Методика на
обучението по математика и компютърни науки (Внедряване на
изследователски подходи в математическото образование в училище с
използване на дигитални технологии);
• една задочна докторантура по Педагогика на обучението по … Методика на
обучението по математика и компютърни науки (Подготовка на учителя за
използване на специализиран динамичен софтуер в обучението по математика);
• една задочна докторантура по Педагогика на обучението по … Методика на
обучението по математика и компютърни науки (Бинарни уроци в
образованието по математика);
• една задочна докторантура по Педагогика на обучението по … Методика на
обучението по математика и компютърни науки (Формиране на умения за
общуване и обучение по информационни технологии);
• една задочна докторантура по Педагогика на обучението по … Методика на
обучението по математика и компютърни науки (Подготовка на ученици за
участие в олимпиадите по математическа лингвистика);
• една задочна докторантура по Педагогика на обучението по … Методика на
обучението по математика и компютърни науки (Сравнителен анализ на
обучението по математика в България и САЩ);
- от секция „Софтуерни технологии“ за една редовна докторантура по
Информатика (Подходи и модели на софтуерни системи за управление в бизнесорганизации);
- от секция „Математическа лингвистика“ за една редовна докторантура
по Информатика (Приложения на информационните и комуникационни
технологии);
- от секция МОИ за една редовна докторантура по Информатика;
- от ВНЗ „Информационно моделиране“ за една задочна докторантура по
Информатика (информационно моделиране);
- от секция „Биоматематика“ за една задочна докторантура по
Математическо моделиране и приложение на математиката (Динамика на
математически модели в условията на неопределеност);
- от секция „Алгебра и логика“ за една задочна докторантура по Алгебра
и теория на числата;
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- от секция АГТ за една редовна докторантура по Математически анализ;
- от секция „Вероятности и статистика“ за една задочна докторантура по
Вероятности и статистика.
3.9. По утвърждаване на конспекти за изпити от индивидуалния план, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспектите за изпити от индивидуалния план на
- Детелин Михайлов Лучев, задочен докторант към секция
„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов
по „Web 2.0 услуги в системи за управление на цифрово съдържание“;
- Цветан Илиев Павлов, докторант на самостоятелна подготовка към
секция ОМИ с научни консултанти проф. дпн Йордан Табов и доц. д-р Иван
Держански по „Методология и методи на педагогическите изследвания“;
- Диана Кирилова Неделчева, докторант на самостоятелна подготовка
към секция „Изследване на операциите“ с научен консултант чл.-кор. Юлиан
Ревалски по „Оптимално управление“.
3.10. По становище от секция АГТ на материала на Лазар Лазаров, НС
РЕШИ:
Приема рецензията на анонимния рецензент. Същата да се изпрати на г-н
Лазар Лазаров.
3.11. По становище от ВНЗ „Информационно моделиране“ по
писмо от Стоян Стоянов относно „Седмочасовник“ , НС
РЕШИ:
Приема рецензията на анонимния рецензент. Същата да се изпрати на г-н
Стоян Стоянов.
3.12. По становище от секция „Алгебра и логика“ по писмо от Валентин Джуров относно доказателство на последната теорема на Ферма
акад. В. Дренски, съобщи, че в изпълнение на т. 7.20 от протокол 8 от заседание на НС, проведено на 29.06.2012 г.: „Писмото от Валентин Джуров да се
изпрати на чл.-кор. Веселин Дренски за насочване към специалист за мнение“ е
правил консултации с експерти и тяхното мнение е следното: - „Аргументите в
писмото на Валентин Джуров от 20.06.2012 г. противоречат на общоизвестни и
общоприети принципи на математиката. Поради тази причина те не променят
мнението на експертите, че представеното от инж. Джуров доказателство на
последната теорема на Ферма съдържа сериозни пропуски и не може да бъде
прието за вярно“. След разисквания, НС
РЕШИ:
Потвърждава решението си от 29.02.2008 г., че приема рецензията на материала, предоставена от анонимен рецензенти през 2008 г.
3.13. По приемане на отчети по договори за научни изследвания
със ФНИ, НС
РЕШИ:
Приема отчетите по договори за научни изследвания със ФНИ:
- ДИД 02/15 на тема „Комбиниран подход с метод на гранични
интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на
пиезоелектрически материали с пукнатини“ с ръководител проф. дмн
Цвятко Рангелов;
- ДИД 02/25 на тема „Интегрално-трансформационни методи,
специални функции и приложения“ с ръководител проф. дмн Виржиния
Кирякова.
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3.14. По приемане на нов проект за съвместни научни изследвания с
Израел на тема „Разработване и усъвършенстване на управленските
аспекти на гъвкавите методологии в софтуерното производство“ с
ръководител проф. д-р Нели Манева, НС
РЕШИ:
Приема новия проект за съвместни научни изследвания с Израел на
тема „Разработване и усъвършенстване на управленските аспекти на
гъвкавите методологии в софтуерното производство“ с ръководител
проф. д-р Нели Манева.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Акад. П. Попиванов отбеляза, че има хубави инициативи в Централно управление на БАН по повод обявата на София за европейска столица на
културата - например проведените сутрини на Вагнер.
4.2. Чл.-кор. Ю. Ревалски отбеляза, че относно подготвяната конференция за български математици, работещи в страната или чужбина, ориентацията е
конференцията да започне на 7 юли 2014 г. и да продължи 4 дни. За да има време за подготовка на материалите, на следващо заседание на НС да се направи
предложение на проект за програмен и организационен комитет. Да се помисли
за име на конференцията. Като работно име предложи „Български математически дни”.
По отношение на наградата, която ще се връчва от ИМИ, предложи първоначално тя да бъде само по математика, по аналогия с наградата по информатика „проф. Джон Атанасов“ и би могла да бъде наречена „Награда по математика на Института по математика и информатика на БАН“. Трябва да се уточни
статутът на наградата. Да се помисли дали да бъде наречена на името на известен български математик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)

6

