РЕШЕНИЯ
(Протокол № 10)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 11.11.2013 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.
дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н.
Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р
А. Андреев, доц. д-р Е. Колев, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Н. Кольковска,
доц. д-р Н. Димитрова, доц. д-р С. Порязов и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн Й. Давидов (чужб.),
проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн П. Бойваленков и доц. д-р Е. Сендова
(чужб.).
Акад. В. Дренски откри заседанието. Той съобщи за избрания нов член
на съвета със съвещателен глас – ас. д-р Милен Борисов. Списъчният състав на
НС (включвайки починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният
състав е 21 души. При откриването на заседанието присъстват 19. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Доклад на Комисията по научната политика и структурните промени за обсъждане на критерии за оценка на работата на научния състав
във връзка с критериите на ОС на БАН за разпределяне на бюджета.
4. Избор на „професор” 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 (компютърни методи за изследване на комбинаторни
дизайни и сродни на тях структури). Предложение на журито - доц. д-р
Светлана Тодорова Топалова.
5. Легализация на образователната и научна степен в чужбина на
Вилислав Николов Бучакчиев.
6. Доклади.
7. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, отбеляза, че от поканата на визитинг – професори има добри резултати и тази практика ще продължи. Очакват се предложения поне за 3-4 месеца на международно признати
учени, които ще допринесат за обогатяване на тематиката на Института. Предложи в т. Разни да се обсъди промяна в правилника за асоциираните членове.
Също така той каза, че до края на месеца ще се приемат предложения относно
учредяването на награда на ИМИ.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за:
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1) получените потвърждения на пленарни доклади за конференцията
„Математически дни в София”, юли 2014 г.;
2) обсъждането в ОС на БАН на промени в Устава на БАН;
3) актуализация на цените на процедурите по Закона за развитие на академичния състав спрямо минималната работна заплата;
4) възстановяването на разходите по приравнителните процедури.
2.2. Акад. П. Попиванов изрази задоволството от провеждането на конференцията посветена на 100-годишнината на акад. Любомир Илиев и препоръча да се поздравят колегите, участвали в подготовката на конференцията.
2.3. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, също отбеляза доброто
протичане на конференцията и благодари на всички, които са допринесли за
добрата организация на честването. Препоръча да се обсъди статут за награда на
Института, както и провеждане на дискусия в НС за наименуване на ИМИ на
името на академик Любомир Илиев.
Доц. д-р А. Андреев напомни, че наградата на Академията по информатика е на името на акад. Илиев.
По точка трета от дневния ред
Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ отбеляза,че от страна на ръководството винаги е имало желание да се подкрепят материално добре работещите. Има се предвид да се стъпи основно на три неща – публикационна дейност,
проектна дейност и докторанти. Предлага се да се акцентира на публикационната дейност – примерно 70 % от стимулирането да е в зависимост от нея.
След дискусията НС единодушно
РЕШИ:
Във връзка с
ПМС № 53/05.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства на
БАН за работа по водещи иновативни и общественополезни научни
изследвания;
- писмо № 71-00-77/21.06.2013 г. на БАН-ЦУ;
- критериите на ОС на БАН за разпределение на бюджетната субсидия
приема предложените критерии (съгласно Приложението) за оценка на работата
на научния състав на ИМИ за формиране на допълнителни възнаграждения за
стимулиране на водещи иновативни и общественополезни научни изследвания
за месеците ноември и декември 2013 г.
НС възлага изпълнението на настоящето решение на Директора на ИМИБАН.
-

По точка четвърта от дневния ред
4.1. Проф. дмн Иван Ланджев представи доклада на проф. дмн Петър
Бойваленков, председател на научното жури от заседанието по избора на „професор” за нуждите на ИМИ по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, научна специалност 01.01.12 „Информатика (компютърни
методи за изследване на комбинаторни дизайни и сродни на тях структури)”.
Предложението на журито е доцент д-р Светлана Тодорова Топалова да бъде
избрана за „професор”.
След разискванията, НС
РЕШИ:
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Избира доцент д-р Светлана Тодорова Топалова за „професор” по конкурса.
По точка пета от дневния ред
5.1. Доц. И. Чипчаков прочете доклада на комисията по легализация на
образователната и научна степен в чужбина на Вилислав Бучакчиев, асистент в
секция „Алгебра и логика“, относно предложение на комисията за признаване на
придобитата в чужбина образователна и научна степен „доктор“ и издаване на
диплома. След разискванията НС,
РЕШИ:
Потвърждава присъдената образователна и научна степен „доктор“ на
Вилислав Бучакчиев по научната специалност „Алгебра и теория на числата“ и
издаването на диплома за придобитата степен.
По точка шеста от дневния ред
6.1. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на
секция „Вероятности и статистика“ относно предложение за номиниране на
проф. Николай Янев за Академичната награда „Марин Дринов“ на БАН, НС
РЕШИ:
Номинира проф. Николай Янев за Академичната награда „Марин
Дринов“ на БАН и присъжда медал с лента на ИМИ.
6.2. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция
„Информационни системи“ относно продължаване на трудовия договор на доц.
д-р Иван Колев Койчев за една година по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Не продължава трудовия договор на доц. д-р Иван Колев Койчев по
реда на чл. 68 от Устава на БАН.
6.3. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно моделиране“ относно продължаване на трудовия договор на доц.
д-р Емилия Тодорова Саранова за една година по реда на чл. 68 от Устава на
БАН, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Емилия Тодорова Саранова за
една година по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
6.4. По утвърждаване на конспект за докторантски изпити по
специалността „Мотивация и задачи за кръжоци по математическа лингвистика“
и включени в индивидуалния план на Цветан Павлов, докторант на
самостоятелна подготовка към секция ОМИ, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспекта за докторантски изпит по специалността „Мотивация и задачи за кръжоци по математическа лингвистика“ и го включва в индивидуалния план на Цветан Павлов.
6.5. По приемане на атестации на докторанти, НС
РЕШИ:
Приема атестациите на следните докторанти:
- Ралица Асенова Дуцова, задочен докторант към секция „Математическа
лингвистика” за периода 01.08.2012 – 31.07.2013 г.;
- Максим Красимиров Гойнов, задочен докторант към секция
„Математическа лингвистика” за периода 01.08.2012 – 31.07.2013 г.;
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- Детелин Михайлов Лучев, задочен докторант към
„Математическа лингвистика” за периода 01.07.2012 – 30.06.2013 г.

секция

6.6. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания с
Румъния на тема „Алгебрична геометрия. Алгебра и приложения“ с ръководител
акад. Веселин Дренски, НС
РЕШИ:
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Румъния на
тема „Алгебрична геометрия. Алгебра и приложения“ с ръководител акад. Веселин Дренски.
По точка седма от дневния ред
7.1. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, предложи в Статута на
асоциираните членове на ИМИ да се добави „академиците и членкореспонденти, работили в ИМИ, след навършване на 70-годишна възраст да
получават статут на асоциирани членове на ИМИ, без да се прави избор от Научния съвет“.
7.2. Проф. дмн Е. Стоименова информира членовете на НС взетото
решение от БАН по ЕБР да се командироват само сътрудници, които са на основна работа в БАН.
7.3. Проф. дмн Е. Стоименова напомни и отправи покана на членовете
на НС за честването на Международна година на статистиката на 26 ноември от
16.00 ч. в големия салон на БАН.
7.4. Доц. д-р. С. Порязов обърна внимание относно списъчния състав
на Научния съвет. В състоялата се дискусия се реши да се поиска становище от
юрисконсулта на ИМИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)

ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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