РЕШЕНИЯ
(П Р О Т О К О Л № 3)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 10.02.2017 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, доц. д-р К. Иванова, акад. П. Попиванов, чл.-кор. О.
Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й.
Давидов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П.
Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, доц. д-р
В. Милушева и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев, акад. Ю. Ревалски (чужб.), проф. дмн К. Иванов
(чужб.), проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р Н. Кольковска (чужб.),
проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р И. Чипчаков (чужб.) и доц. д-р М. Савов (чужб.).
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстваха 16, както и 1 със съвещателен
глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Доклад на и.д. Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
Чл.-кор. О. Мушкаров, и.д. директор на ИМИ уведоми, че отчетът на ИМИ за 2016 г.
е предаден в срок в БАН – Администрация.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ-БАН, относно
постъпили предложения за обявяване на редовни докторантури за учебната 2017/2018 г., НС
РЕШИ:
Предлага да бъдат обявени:
– една редовна докторантура по Алгебра и теория на числата на тема „Някои
приложения на рекурентно зададени матрици в теорията на кодирането“;
– една редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение на
математиката на тема „Математически модели на динамични процеси в биологичните и
инженерните науки“;
– една редовна докторантура по Информатика на тема „Иновативни екосистеми с
цифрово културно съдържание“.
3.2. По приемане атестацията на докторанти, НС
РЕШИ:
Приема атестацията на следните докторанти:
– Стефка Ковачева – задочен докторант към секция МЛ, с научен ръководител проф. др Людмила Димитрова, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016;
– Николай Николов – редовен докторант към секция ИОВС, с научен ръководител
проф. дмн Евгения Стоименова, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016;
– Константин Делчев – редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител
проф. дмн Петър Бойваленков, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016.

3.3. По предложение на секция „Математическа лингвистика“ относно отчисляване с
право на защита във връзка с изтичане срока на докторантурата на Стефка Ковачева – задочен
докторант, с научен ръководител проф. д-р Людмила Димитрова, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Стефка Ковачева – задочен докторант, с научен
ръководител проф. д-р Людмила Димитрова.
3.4. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител секция „Алгебра и логика“,
относно избор на състав на научно жури по конкурса за „доцент“ за нуждите на ИМИ, по
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата (Алгебрични
структури), НС
РЕШИ:
Избира научно жури по конкурса в състав:
1. акад. проф. Веселин Дренски – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. проф. дмн Валентин Илиев – ИМИ-БАН – вътрешен;
3. проф. д-р Татяна Гатева-Иванова – ИМИ-БАН – вътрешен;
4. проф. д-р Николай Манев – ИМИ-БАН – вътрешен;
5. проф. дмн Недялко Ненов – пенсионер (ФМИ-СУ) – външен;
6. проф. д-р Иван Трендафилов – ТУ-София – външен;
7. доц. д-р Калчо Тодоров – пенсионер (ЮЗУ) – външен.
Резерви:
1. доц. д-р Иван Чипчаков – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Цецка Рашкова – РУ „Ангел Кънчев“– външен.
3.5. По доклад от проф. д-р Нели Манева, и.д. ръководител секция „Софтуерни
технологии и информационни системи“, относно избор на състав на научно жури по конкурса
за „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 Информатика (Взаимодействие между човек и компютър) , НС
РЕШИ:
Избира научно жури по конкурса в състав:
1. проф. дмн Петър Станчев – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Андрей Андреев – ИМИ-БАН – вътрешен;
3. доц. д-р Красимира Иванова – ИМИ-БАН – вътрешен;
4. проф. дмн Георги Тотков – ПУ – външен;
5. проф. д-р Румен Николов – УниБИТ – външен;
6. проф. д-р Красен Стефанов – СУ – външен;
7. доц. д-р Стоян Михов – ИИКТ – външен.
Резерви:
1. проф. д-р Нели Манева – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Моско Аладжем – ТУ-София – външен.
3.6. По молба от доц. д-р Филип Филипов, Институт по механика – БАН, направление
Механика на деформируемото твърдо тяло, относно разкриване на процедура за получаване
на научна степен „доктор на науките“ на тема „Структурни методи за решаване на вълнови
гранични задачи“.
Доц. Филипов е изнесъл доклад на семинар на секция ДУМФ. Мнението на секцията е,
че тематиката на дисертационния труд не отговаря на тематиката в секцията. След
проведеното обсъждане, НС
РЕШИ:
Отклонява предложението на доц. д-р Филип Филипов за получаване на научна степен
„доктор на науките“ на тема „Структурни методи за решаване на вълнови гранични задачи“ в
ИМИ-БАН поради несъвпадение на тематиката и несъответствие с изпълнението на
критериите за защита в секция с математическо направление.

3.7. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител секция „Изследване на
операциите, вероятности и статистика“, молба от асистент Николай Китанов и представен
трудов договор за назначаването му като доцент в ЮЗУ след конкурс, относно назначаване
като доцент на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състояха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Назначава ас. д-р Николай Китанов като доцент на непълно работно време, по реда на
чл. 68 от Устава на БАН.
3.8. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител секция „Математическо
моделиране и числен анализ“ и молба от ас. д-р Станислав Харизанов, относно
преназначаването му като главен асистент на непълно работно време, по реда на чл. 68 от
Устава на БАН се състояха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Преназначава ас. д-р Станислав Харизанов като главен асистент на непълно работно
време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
3.9. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител секция „Анализ, геометрия и
топология“ и молба от проф. дмн Виржиния Кирякова, относно продължаване на трудовия ѝ
договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН, се
състояха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовият договор на проф. дмн Виржиния Кирякова по реда на §4, ал. 2
от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
3.10. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция „Математическо
моделиране и числен анализ“ и лична молба, относно предложение за избиране на доц. д-р
Андрей Андреев за асоцииран член на ИМИ, се състояха разисквания. След разискванията,
НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Андрей Андреев за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години.
3.11. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител секция „Диференциални
уравнения и математическа физика”, относно предстояща конференция „New Trends in the
Applications of Differential Equations in Sciences “ (NTADES 2017), посветена на 50 годишния
юбилей на секцията и 70 годишнината на ИМИ, в периода 18 – 22 юни 2017 г., НС
РЕШИ:
– конференцията да се проведе в ИМИ-БАН, без никакви финансови ангажименти;
– трудовете на конференцията да се публикуват в том от научната поредица ПЛИСКА.
3.12. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, относно предстоящ минисимпозиум
“Optimal Codes and Related Topics (OCRT)”, НС
РЕШИ:
– Минисимпозиумът да се проведе в рамките на конференцията Mathematics Days in
Sofia, 10 – 14 юли 2017 г., като условията за провеждането му са същите като установените от
ИМИ за провеждане на конференцията MDS;
– ИМИ-БАН да бъде организатор на минисимпозиума, без финансов ангажимент.
Акад. В. Дренски препоръча всички минисимпозиуми в рамките на Mathematics Days
in Sofia да преминат обсъждане в НС.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Акад. П. Попиванов съобщи за провелата се Международна конференция „Един
живот в математиката“, свързана с почитане на паметта и делото на проф. Тодор Грамчев от 1
до 3 февруари 2017 г. в Университета на Торино, Италия. Проф. Грамчев е бил преподавател
в Университета Каляри. Над 45 специалисти в областите, където проф. Грамчев има резултати,
както и негови съавтори и ученици на съавторите от Италия, България, Сърбия, Хърватска,

Великобритания, Франция, Белгия, Швеция, Бразилия и Япония са изнесли 25-минутни
доклади и съобщения.
4.2. Доц. д-р К. Иванова запозна НС с текущата работа по осъвременяване, с всички
взети решения от НС, на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
за заемане на академични длъжности в ИМИ и Указанията за изготвянето на документацията
в електронен вид за кандидатстване, за написването на рецензии и становища по процедурите
в ИМИ.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(дoц. д-р К. Иванова)

