РЕШЕНИЯ
(Протокол № 7)

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 05.07.2013 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 Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов,
проф. дмн Н. Кутев, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р И. Чипчаков,
доц. д-р Н. Кольковска, 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 Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, доц. д-р Е. Сендова (чужб.) и доц. д-р Е. Колев.
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 23 души. При откриването на заседанието присъстват 17
души. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор на доцент за нуждите на ИМИ 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). Предложение на журито: гл. ас. д-р Красимира Иванова.
4. Избор на жури по процедури по Закона за развитието на академичния
състав в Република България.
5. Разглеждане на предложения за продължаване трудовите договори на
хабилитирани колеги, навършили или навършващи 65 години.
6. Доклади.
7. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за проведената
среща с ръководството на Националния институт по метеорология и хидрология за
съвместно сътрудничество по научни разработки с взаимен интерес.
1.2. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за направеното по
организацията на конференцията за българските математици и информатици.
Предлага се конференцията да се проведе от 7 до 10 юли 2014 г. Програмата на
конференцията да включва секции: „Алгебра, логика и комбинаторика“; „Анализ,
геометрия и топология“; „Диференциални уравнения и математическа физика“;
„Математическо моделиране“; „Информатика“. Чл.-кор. Ревалски, каза, че е поканил акад. Бл. Сендов да участва в организацията на конференцията и ако се съгласи
да му предложи да участва и в Програмния комитет. Идеята му е конференцията да
се открие в БАН, там да се връчи наградата на ИМИ и след това да продължи в Института. Ще се вземе решение и за такса-правоучастие. Направи предложение за
Организационен комитет в състав: чл.-кор. Юлиан Ревалски, доц. д-р Нели Димитрова и гл. ас. д-р Красимира Иванова и Програмен комитет по области: Алгебра,
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логика и комбинаторика – акад. В. Дренски; Анализ, геометрия и топология – чл.кор. О. Мушкаров; Диференциални уравнения и математическа физика – акад. П.
Попиванов и проф. дмн Г. Попов; Математическо моделиране – акад. Бл. Сендов,
проф. дмн Р. Лазаров, проф. дмн А. Дончев, и проф. дмн Н. Янев; Информатика –
проф. д-р А. Ескенази. Председателят на програмния комитет да бъде от института
и предложи акад. В. Дренски. След дискусията, НС единодушно
РЕШИ:
1. Избира организационен комитет на конференцията в състав: чл.-кор.
Юлиан Ревалски, доц. д-р Нели Димитрова и гл. ас. д-р Красимира Иванова.
2. Избира Програмен комитет на конференцията в състав: председател –
акад. Веселин Дренски и членове – чл.-кор. Олег Мушкаров, акад. Петър Попиванов, проф. дмн Георги Попов, акад. Благовест Сендов, проф. дмн Райчо Лазаров,
проф. дмн Асен Дончев, проф. дмн Николай Янев и проф. д-р Аврам Ескенази.
Програмният комитет може да се попълва допълнително.
1.3. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ относно
обява на конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност 01.01.04 Математически анализ (приложения на конволюционното и
дробното смятане) за нуждите на секция „Анализ, геометрия и топология“, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност 01.01.04 Математически анализ (приложения на конволюционното и
дробното смятане) за нуждите на ИМИ със срок два месеца от обявата в „Държавен
вестник“.
1.4. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за сключения двустранен договор за сътрудничество между Хмелницки национален университет на
Украйна и ИМИ-БАН.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, постави въпроса за шифъра на
научната специалност в обявите на конкурси. След дискусията в която взеха участие проф. дмн Камен Иванов и проф. дмн Виржиния Кирякова се прецени, че в
обявите е желателно да се фиксира и шифъра на специалността.
2.2. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за подготвените в Общото събрание на БАН промени за реда на атестиране и желанието им за уеднаквени критерии за всичко. След дискусията в която взеха участие и проф. дмн Камен
Иванов, проф. дмн Й. Давидов и проф. дмн Виржиния Кирякова се отбеляза, че
нов момент в решенията на ОС на БАН е създаване на апелационна комисия. Комисиите, изцяло от съответния институт.
По точка трета от дневния ред
3.1. Проф. д-р Радослав Павлов прочете доклада на проф. д-р Нели Манева, председател на научното жури по избор на доцент 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 (Автоматично извличане на метаданни от съдържанието на
цифрови обекти) с единствен кандидат гл. ас. д-р Красимира Иванова. След разискванията, НС
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РЕШИ:
Избира гл. ас. д-р Красимира Минкова Иванова за “доцент” 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 (Автоматично извличане на метаданни от съдържанието на цифрови обекти).
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад от проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция
„Математическа лингвистика“, за избор на жури по избора на “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 (цифрови библиотеки и обработка на знания
и учебни приложения на цифрови библиотеки), НС
РЕШИ:
Избира за жури:
проф. дмн Петър Станчев – ИМИ-БАН,
проф. д-р Аврам Ескенази – ИМИ-БАН,
проф. д-р Людмила Димитрова – ИМИ-БАН,
проф. д-р Красен Стефанов – ФМИ-СУ,
проф. д-р Румен Николов – УНИБИТ,
проф. д-р Боян Бончев – ФМИ-СУ,
доц. д-р Мария Желева – БСУ,
резерви
доц. д-р Славян Радев – ИМИ-БАН, вътрешен,
проф. дмн Владимир Йоцов – УНИБИТ, външен.
4.2. По доклад от доц. д-р Даниела Василева, ръководител на секция „Изчислителна математика“, за избор на жури по избора на “доцент” 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 (числен анализ и компютърна симулация на нелинейни физически процеси), НС
РЕШИ:
Избира за жури:
проф. дмн Светозар Маргенов – ИИКТ-БАН,
проф. дмн Стефка Димова – ФМИ-СУ,
проф. д-р Любен Вълков – Русенски университет,
проф. д-р Снежана Гочева – Илиева – Пловдивски университет,
доц. д-р Иван Бажлеков – ИМИ-БАН,
доц. д-р Андрей Андреев – ИМИ-БАН,
доц. д-р Татяна Черногорова – ФМИ-СУ,
резерви
проф. д-р Николай Кюркчиев – ИМИ-БАН, вътрешен,
проф. д-р Михаил Тодоров – ТУ-София, външен.
4.3. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция „Математически основи на информатиката“, за избор на жури по избора на “професор” за
нуждите на ИМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
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научна специалност 01.01.12 Информатика (компютърни методи за изследване на
комбинаторни дизайни и сродни на тях структури), НС
РЕШИ:
Избира за жури:
проф. дмн Петър Бойваленков – ИМИ-БАН,
проф. дмн Иван Ланджев – ИМИ-БАН,
проф. дмн Стоян Капралов – ТУ-Габрово,
доц. д-р Николай Манев – ИМИ-БАН,
проф. дмн Румен Даскалов – ТУ-Габрово,
проф. дмн Стефка Буюклиева – ВТУ,
проф. д-р Никола Зяпков – ШУ,
резерви
доц. д-р Емил Колев – ИМИ-БАН, вътрешен,
доц. д-р Евгения Николова – БСУ, външен.
4.4. По доклад на доц. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ
относно предзащитата на Хари Алексиев Алексиев, докторант на самостоятелна
подготовка към секция ОМИ за избор на жури по защитата на дисертация за получаване на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност „Методика на обучението по математика“), НС
РЕШИ:
Избира за жури:
проф. дпн Сава Иванов Гроздев – ИМИ-БАН,
доц. д-р Тони Кондева Чехларова – ИМИ-БАН,
проф. д-р Марга Янкова Георгиева – ВТУ,
проф. д-р Иван Костадинов Тонов – ФМИ-СУ,
доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – ТрУ,
резерви
акад. Петър Кендеров – ИМИ-БАН, вътрешен,
проф. д-р Кирил Георгиев Банков – ФМУ-СУ.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ относно продължаване на трудовия договор на проф. дмн Георги Караджов с 1 година. След разискванията, НС
РЕШИ:
Разрешава продължаване на трудовият договор на проф. дмн Георги Караджов с 1
година, съгласно параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава
на БАН.
5.2. По доклад на проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция „Софтуерни технологии“ относно продължаване на трудовия договор на проф. д-р Аврам
Ескенази с 1 година. След разискванията, НС
РЕШИ:
Разрешава продължаване на трудовият договор на проф. д-р Аврам Ескенази с 1
година, съгласно параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава
на БАН.
5.3. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно моделиране“ относно продължаване на трудовия договор на проф. дпн
Йордан Табов с 1 година. След разискванията, НС
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РЕШИ:
Разрешава продължаване на трудовият договор на проф. дпн Йордан Табов с 1 година, съгласно параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на
БАН.
5.4. По молба от проф. д-р Радослав Павлов, зам. директор на ИМИ относно
продължаване на трудовия му договор с 1 година. След разискванията, НС
РЕШИ:
Разрешава продължаване на трудовият договор на проф. д-р Радослав Павлов с 1
година, съгласно параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава
на БАН.
5.5. По молба от проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция
„Математическа лингвистика“ относно продължаване на трудовия й договор с 1
година. След разискванията, НС
РЕШИ:
Разрешава продължаване на трудовият договор на проф. д-р Людмила Димитрова с
1 година, съгласно параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
5.6. По протокол от заседание на секция „Изследване на операциите“ за разглеждане молбата на проф. дмн Асен Дончев относно продължаване на трудовият
му договор с 1 година. След разискванията, НС
РЕШИ:
Разрешава продължаване на трудовият договор на проф. дмн Асен Дончев с 1 година, съгласно параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на
БАН.
По точка шеста от дневния ред
6.1. По доклад от проф. дмн Йохан Давидов, относно становището на Комисията по научна политика и структурни промени по предложения за гостпрофесори се проведе обширна дискусия.
След дискусията, НС
РЕШИ:
1. Одобрява поканата на проф. д-р Антонио Маригонда от Университета на
Верона, Италия, за гост-професор.
2. Необходимо е получаването на по-пълна информация относно предложението за покана на секция МОИ.
3. Отклонява предложенията за кандидатите, които са асоциирани членове
на ИМИ.
6.2. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно моделиране“ относно продължаване на трудовия договор на доц. д-р Александър Тодоров Григоров с 1 година по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Александър Тодоров Григоров с 1
година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
6.3. По утвърждаване индивидуалния план на Анелия Алексиева Кръндева,
докторант на самостоятелна подготовка към секция „Математическа лингвистика“
с научен консултант проф. д-р Радослав Павлов, НС
РЕШИ:
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Утвърждава индивидуалния план на Анелия Алексиева Кръндева, докторант на
самостоятелна подготовка към секция „Математическа лингвистика“ с научен
консултант проф. д-р Радослав Павлов.
6.4. По утвърждаване на конспекти за кандидат-докторантски изпити НС
РЕШИ:
Утвърждава конспектите за кандидат-докторантски изпити по:
- Методика на обучението по математика;
- Методика на обучението по математика в началното училище;
- Методика на обучението по компютърни науки;
- Подходи и модели на софтуерни системи за управление на бизнес
организации.
6.5. По утвърждаване на конспекти за изпити от индивидуалния план, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспектите за изпити от индивидуалния план на:
- Ралица Асенова Дуцова, задочен докторант към секция „Математическа
лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Людмила Димитрова по „Кодиране
на цифрови многоезични ресурси“;
- Мария Стефанова Джумалиева-Стоева, редовен докторант към секция
МОИ с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев по „Графи, кодове,
дизайни“;
- Детелин Михайлов Лучев, задочен докторант към секция „Математическа
лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов и Анелия
Алексиева Кръндева, докторант на самостоятелна подготовка към секция
„Математическа лингвистика“ с научен консултант проф. д-р Радослав Павлов по
„Технологии и услуги на системи за управление на цифрово съдържание“;
- Максим Красимиров Гойнов, задочен докторант към секция
„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов по
„Оперативна съвместимост на системи за управление на цифрово съдържание“.
6.6. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, председател на комисията за
провеждане на кандидат-докторантски изпит по научната специалност
Информатика (Информационни системи за моделиране и симулация на ситуации
при пожари и други бедствия) за зачисляване на Георги Христов Добринков като
редовен докторант към секция ОМИ с научен ръководител проф. дмн Петър
Бойваленков, НС
РЕШИ:
Зачислява Георги Христов Добринков като редовен докторант по научната специалност Информатика (Информационни системи за моделиране и симулация на ситуации при пожари и други бедствия) към секция ОМИ с научен ръководител проф.
дмн Петър Бойваленков, считано от 01.08.2013 г.
6.7. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, председател на комисията за
провеждане на кандидат-докторантски изпит по научната специалност
Информатика (Информационно моделиране) за зачисляване на Катя Пламенова
Костова като задочен докторант към ВНЗ „Информационно моделиране“ с научни
ръководители доц. д-р Стоян Порязов и доц. д-р Емилия Саранова, НС
РЕШИ:
Зачислява Катя Пламенова Костова като задочен докторант по научната специалност Информатика (Информационно моделиране) към ВНЗ „Информационно мо-
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делиране“ с научни ръководители доц. д-р Стоян Порязов и доц. д-р Емилия Саранова, считано от 01.10.2013 г.
6.8. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, председател на комисията за
провеждане на кандидат-докторантски изпит по научната специалност
Математическо моделиране (моделиране и компютърна симулация на нелинейни
вълнови процеси) за зачисляване на Красимир Андреев Ангелов като задочен
докторант към секция „Изчислителна математика“ с научен ръководител доц. д-р
Наталия Кольковска, НС
РЕШИ:
Зачислява Красимир Андреев Ангелов като задочен докторант по научната специалност Математическо моделиране (моделиране и компютърна симулация на нелинейни вълнови процеси) към секция „Изчислителна математика“ с научен ръководител доц. д-р Наталия Кольковска, считано от 01.08.2013 г.
6.9. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция „Софтуерни технологии“ относно зачисляване на Бонимир Пенчев Пенчев като докторант на
самостоятелна подготовка към секцията с научен консултант проф. дмн Евгений
Николов, НС
РЕШИ:
Зачислява Бонимир Пенчев Пенчев като докторант на самостоятелна подготовка на
тема „Оптимизация на сигурността при мобилното банкиране“ към секция
„Софтуерни технологии“ с научен консултант проф. дмн Евгений Николов.
6.10. По приемане атестацията за първата година на Цветан Илиев
Павлов, докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ с научни
консултанти проф. дпн Йордан Табов и доц. д-р Иван Держански, НС
РЕШИ:
Приема атестацията за първата година на Цветан Илиев Павлов, докторант
на самостоятелна подготовка към секция ОМИ с научни консултанти проф.
дпн Йордан Табов и доц. д-р Иван Держански.
6.11. По доклад на проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на секция
„Анализ, геометрия и топология“ за назначаване по реда на чл. 68 от Устава
на БАН на проф. дмн Стефан Петров Иванов на частичен работен ден за
срок от 1 година. След разискванията, НС
РЕШИ:
Назначава по реда на чл. 68 от Устава на БАН на проф. дмн Стефан Петров
Иванов на частичен работен ден за срок от 1 година.
6.12. По доклад от гл. ас. д-р Ирина Георгиева от секция „Математическо
моделиране“ за предложение ИМИ да бъде съорганизатор на международен
работен семинар „Workshop on Approximation Theory, CAGD, Numerical Analysis
and Symbolic Computations“, 25-30.08.2013, Созопол, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно предложението ИМИ да бъде съорганизатор на международен работен семинар „Workshop on Approximation Theory, CAGD, Numerical Analysis and Symbolic Computations“, 25-30.08.2013, Созопол без финансови ангажименти.
По точка седма от дневния ред
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7.1. Чл.-кор. Ю. Ревалски се обърна към проф. К. Иванов за съдействие
относно предложението за легализация на дипломи от чужбина и тяхното
заплащане. Предложението е тези, които са на основна работа в БАН да не
заплащат тази сума.
7.2. Проф. дмн В. Кирякова предложи да се проведе специална сесия за 80годишнината на чл.-кор. Иван Димовски по време на отчетната конференция.
7.3. Чл.-кор. Ю. Ревалски информира членовете на НС за промените в
електронната поща на сътрудниците на института.
7.4. Чл.-кор. Ю. Ревалски информира членовете на НС, че е одобрен глинения макет от орелефа на академик Любомир Илиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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