РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 7)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 05.05.2017 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова, акад. В. Дренски, проф. дмн
В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн
М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн
Ц. Байчева, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р
В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р М. Савов и ас. д-р М. Борисов – член със
съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски,
проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. д-р А. Ескенази
(чужб.) и проф. д-р Н. Кольковска (чужб.).
Проф. д-р Ц. Цачев откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстваха 18, 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 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
4.5. Математика, научна специалност „Алгебра и теория на числата (Алгебрични
структури)“. Предложение на научното жури: д-р Йорг Копиц.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, съобщи, че все още няма бюджет за 2017 г.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклада на проф. д-р Татяна Гатева-Иванова, председател на журито по
избор на „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)“ с единствен кандидат
д-р Йорг Копиц се състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира д-р Йорг Копиц за „доцент“ 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)“.
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По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, научен ръководител на Катя Костова –
задочен докторант към ВНЗ „Информационно моделиране“, относно прекъсване на
докторантурата ѝ за срок от 1 година по здравословни причини, НС
РЕШИ:
Прекъсва докторантурата на Катя Костова – задочен докторант към ВНЗ
„Информационно моделиране“ с научен ръководител доц. д-р Стоян Порязов за срок от
1 година по здравословни причини.
4.2. По обсъждане на проектни предложения за допускане до участие в конкурса на
БАН по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г., по научно
направление „Информационни и комуникационни науки и технологии” , НС
РЕШИ:
Допуска до участие в конкурса на БАН по Програма за подпомагане на млади учени и
докторанти – 2017 г. по научно направление „Информационни и комуникационни науки и
технологии” следните кандидати:
 асистент Тодор Брънзов, ръководител на проекта, на тема „Създаване на
концептуални модели на съвременни подходи за производство на блага в среда на
виртуална общност“, с научен консултант доц. д-р Красимира Иванова;
 асистент д-р Елица Христова, ръководител на проекта, на тема „Инварианти на
класически групи и представяния на безкрайномерни алгебри на Ли“, с научен
консултант акад. Веселин Дренски;
 асистент д-р Милен Борисов, ръководител на проекта, на тема „Асимптотична
стабилизируемост на математически модел на хемостат чрез обратна връзка със
закъснение“, с научен консултант проф. д-р Нели Димитрова;
 редовен докторант Негослав Събев, ръководител на проекта, на тема „Средства и
методи за подобряване на уеб достъпността за потребители със сензорен дефицит и
модели за тестване на достъпността на сайтове“, с научен консултант доц. д-р
Галина Богданова;
 задочен докторант Мария Димова, ръководител на проекта, на тема „Модели и
средства за увеличаване и персонализиране на изживяванията на посетителите в
система за управление на цифрово културно съдържание“, с научен консултант гл.
ас. д-р Детелин Лучев;
 редовен докторант Николай Николов, ръководител на проекта,
на тема
„Метрични методи за анализиране и моделиране на наредени данни“, с научен
консултант проф. дмн Евгения Стоименова;
 редовен докторант Веселина Вучева, ръководител на проекта, на тема „Числено
изследване на нелинейни дисперсни уравнения от вида на Бусинеск“, с научен
консултант проф. д-р Наталия Кольковска.
4.3. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС и молба от
проф. д-р Антон Илиев, относно продължаване на трудовия му договор, на непълно работно
време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор, на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава
на БАН на проф. д-р Антон Илиев.
4.4. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция СофТИС и молба от
проф. д-р Калинка Калоянова, относно продължаване на трудовия ѝ договор, по реда на чл.
68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор, на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава
на БАН на проф. д-р Калинка Калоянова.
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4.5. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител секция МОИ, заявление от
професор д-р Николай Манев, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4,
ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се състоя дискусия. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор, на непълно работно време, по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН на проф. д-р Николай Манев.
По точка пета от дневния ред
5.1. Проф. дмн Н. Николов съобщи, че на сайта на МОН са публикувани
предложенията на МОН за наукометрични критерии. Критериите по математика не се
различават много от това, което предложи ИМИ, но по информатика и компютърни науки е
по-различно. Има срок до 15.06.2017 г. за внасяне на бележки по предложенията.
5.2. Проф. дмн В. Кирякова обърна внимание, че Атестационната комисия не се е
събирала все още. Предложи да се инициира заседание и да се избере председател на
Комисията.
Акад. В. Дренски предложи на НС да инициира заседание.
5.3. Проф. дмн Н. Николов каза, че на сайта на МОН има публикувана Национална
пътна карта за научна инфраструктура със срок за обсъждане 02.06.2017 г.
5.4. Акад. В. Дренски заедно с доц. д-р В. Милушева и доц. д-р К. Иванова дадоха
информация относно организацията на международната конференция „Дни на математиката
в София“.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
(проф. д-р Ц. Цачев)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Стоянова)

СЕКРЕТАР НА НС:
(дoц. д-р К. Иванова)
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