РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 12)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 13.10.2017 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, доц. д-р К. Иванова, акад. П. Попиванов,
проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов,
проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц.
Байчева, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р.
Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов
– член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев (чужб.), акад. В. Дренски, акад. Ю. Ревалски,
проф. дмн Е. Колев, проф. дмн М. Кръстанов (чужб.), проф. дмн О. Кунчев и проф. д-р А.
Ескенази (чужб.).
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 22 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. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад от акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ, относно обявяване на
конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ (Теория на
апроксимациите и приложения), НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на
математиката“ (Теория на апроксимациите и приложения), със срок два месеца от обявата в
„Държавен вестник“.
1.2. По доклад от акад. Веселин Дренски относно присъждане на медал с лента на
ИМИ, се състоя дискусия. След разискванията се пристъпи към тайно гласуване. Комисия в
състав: проф. дмн Н. Кутев, доц. дмн М. Савов и доц. д-р И. Чипчаков проведе тайното
гласуване. След гласуването, НС
РЕШИ:
Присъжда медал с лента на ИМИ-БАН на:
- проф. дмн Николай Янев;
- проф. д-р Радослав Павлов;
- доц. д-р Андрей Андреев;
- акад. Станимир Троянски;
- проф. дмн Веселин Петков;
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- проф. дфмн Армен Сергеев;
- проф. дфмн Ефим Зелманов.
По предложение на чл.-кор. Олег Мушкаров се прие решение на сайта на ИМИ да се
оформи отделна секция, в която да се публикуват наградените и отличени от ИМИ хора и
организации.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили предложения.
По точка трета от дневния ред
3.1. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Галина Люцканова-Жекова,
редовен докторант към секция ММЧА, с научни ръководители чл.-кор. Красимир Данов и
доц. д-р Иван Бажлеков, НС с 13 „да“ и 3 „въздържали се“
РЕШИ:
Да се върне за преработка индивидуалният план за работа на Галина ЛюцкановаЖекова, редовен докторант към секция ММЧА, с научни ръководители чл.-кор. Красимир
Данов и доц. д-р Иван Бажлеков.
3.2. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Бисер Цветков, задочен
докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р Христо Костадинов, НС с 11
„да“, 1 „против“ и 5 „въздържали се“
РЕШИ:
Да се върне за преработка индивидуалният план за работа на Бисер Цветков, задочен
докторант към секция МОИ, с научен ръководител доц. д-р Христо Костадинов.
3.3. По утвърждаване на индивидуалния план за работа на Мирослав Димитров,
задочен докторант към секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева, НС
РЕШИ:
Утвърждава индивидуалния план за работа на Мирослав Димитров, задочен
докторант към секция МОИ, с научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева, като бъде
добавен още един изпит към специалната подготовка.
В 14.50 часа се включи проф. дмн В. Кирякова.
3.4. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция „Математическо
моделиране и числен анализ“, относно оценяване с 40 кредита на втория
интердисциплинарен изпит от индивидуалните планове на Красимир Ангелов, Тихомир
Иванов и Веселина Вучева – докторанти към секцията, НС
РЕШИ:
Да се оцени с 40 кредита вторият интердисциплинарен изпит от индивидуалните
планове на докторантите към секция ММЧА Красимир Ангелов, Тихомир Иванов и
Веселина Вучева.
3.5. По приемане на атестацията на Петър Данчев, докторант на самостоятелна
подготовка към секция АЛ, с научен консултант доц. д-р Иван Чипчаков, за периода
28.11.2016 г. – 31.08.2017 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Петър Данчев, докторант на самостоятелна подготовка към
секция АЛ, с научен консултант доц. д-р Иван Чипчаков, за периода 28.11.2016 г. –
31.08.2017 г.
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3.6. По предложение от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ, относно
допускане до предварителна защита на Петър Данчев, докторант на самостоятелна
подготовка, НС
РЕШИ:
Допуска до предварителна защита Петър Данчев, докторант на самостоятелна
подготовка към секция Алгебра и логика.
3.7. По приемане на атестацията на Янко Пунчев, докторант на самостоятелна
подготовка към секция ИОВС, с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев, за периода
13.07.2015 г. – 31.07.2017 г., НС
РЕШИ:
Да се изготвят две отделни атестации на Янко Пунчев, докторант на самостоятелна
подготовка към секция ИОВС, с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев, за периода за
2015-2016 г. и 2016-2017 г.
3.8. По утвърждаване на предложения за участие в конкурси на ФНИ за проекти по
програми за двустранно сътрудничество – 2017, НС
РЕШИ:
Утвърждава следните предложения за участие в конкурси на ФНИ за проекти по
програми за двустранно сътрудничество – 2017:
- По конкурс за двустранно сътрудничество с Русия, на тема „Интегрируеми
системи: нетривиални групи от редукции, преобразования на Дарбу и вълниубийци”, с научен ръководител доц. д-р Георги Бояджиев;
- По конкурс за двустранно сътрудничество с Русия, на тема „Обезпечаване на
интегритет на системи за цифров воден знак чрез методи за кодиране“, с научен
ръководител проф. дмн Петър Бойваленков.
3.9. По утвърждаване на проектно предложение по ЕБР с Белгия, Фламандска
общност на тема „Синергия между теория на кодирането, крайни геометрии и
криптография“, с научен ръководител проф. дмн Цонка Байчева, НС
РЕШИ:
Утвърждава проектно предложение по ЕБР с Белгия, Фламандска общност на тема
„Синергия между теория на кодирането, крайни геометрии и криптография“, с научен
ръководител проф. дмн Цонка Байчева.
3.10. По доклад от доц. д-р Величка Милушева, научен секретар на ИМИ, относно
утвърждаване на темите и научните ръководители на проектите по бюджетната субсидия за
2017 – 2019 г. се състоя дискусия.
След оживена дискусия НС
РЕШИ:
1. Предлага образуването на две отделни оси проекти – научноизследователски
проекти и проекти, свързани с работата с млади таланти.
2. В ос „Научноизследователски проекти“ утвърждава следните теми и научните
ръководители на проектите по бюджетната субсидия за 2017–2019 г.:
- Алгебра, логика, алгебрична геометрия и приложения, ръководител: доц. д-р Иван
Чипчаков;
- Многомерен комплексен анализ, диференциална геометрия и топология,
ръководители: проф. дмн Йохан Давидов и доц. д-р Величка Милушева;
- Трансформационни методи, специални функции и комплексен анализ,
ръководители: проф. дмн Виржиния Кирякова и проф. дмн Ралица Ковачева;
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Диференциални уравнения, уравнения на математическата физика и приложения,
ръководител: проф. дмн Анжела Славова;
- Оптимизационни модели и вариационен анализ, ръководител: проф. д-р Николай
Живков;
- Вероятности, статистика и случайни процеси, ръководител: проф. дмн Евгения
Стоименова;
- Теория на апроксимациите и приложения, ръководител: проф. дмн Камен Иванов;
- Математическо моделиране и компютърни симулации на биопроцеси,
ръководител: проф. д-р Нели Димитрова;
- Числен анализ на нелинейни процеси: математически модели, алгоритми, числен
експеримент, ръководител: доц. д-р Иван Бажлеков;
- Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането, ръководител: проф. дмн Емил
Колев;
- Изследване на проблеми в софтуерните технологии и информационните системи
и валидиране на предлаганите решения, ръководител: проф. д-р Нели Манева;
- Методи, средства и ресурси за обработка и управление на знания, ръководител:
доц. д-р Десислава Панева-Маринова;
- Информационно моделиране, ръководител: доц. д-р Стоян Порязов;
- Иновативни стратегии в образованието по математика, информатика и
информационни технологии, ръководител: проф. д-р Тони Чехларова.
3. В ос „Проекти, свързани с работата с млади таланти“ утвърждава предложената в
момента тема „Научно осигуряване на състезания по математика: стратегии и учебни
материали“, ръководител: проф. дмн Емил Колев по бюджетната субсидия за 2017–2019 г. и
приканва колегите, свързани с работата с млади таланти в областта на информатиката и
математическата лингвистика да предложат подобни проекти.
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3.11. По предложение от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ,
относно откриване на процедура за предварителна защита на проект за дисертация на тема
„Функции на Бесел и Митаг-Лефлер и обобщения“ на доц. д-р Йорданка Панева-Коновска, за
придобиване на научната степен „доктор на науките“ в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математически анализ“, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно откриване на процедура за предварителна защита на проект за
дисертация на тема „Функции на Бесел и Митаг-Лефлер и обобщения“ на доц. д-р Йорданка
Панева-Коновска, за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.5. Математика, научна специалност „Математически анализ“.
3.12. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ и молба от
проф. дмн Иван Ланджев, относно продължаването на трудовия му договор, по реда на чл. 68
от Устава на БАН се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дмн Иван Ланджев, по реда на чл. 68 от
Устава на БАН.
3.13. По доклад от проф. дмн Стефка Николаева Димова, председател на
Организационния комитет на Международна конференция „Числени методи и приложения“,
която ще се проведе в Боровец, 20–24.08.2018 г., с предложение ИМИ да бъде съорганизатор,
съвместно с ФМИ-СУ и да бъде открита партида, към сметката на ИМИ, за целите на
конференцията, с отговорник ас. Тихомир Иванов, НС
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РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор, съвместно с ФМИ-СУ без финансови
ангажименти, на Международна конференция „Числени методи и приложения“, която ще се
проведе в Боровец, 20–24.08.2018 г и да бъде открита партида, към сметката на ИМИ, за
целите на конференцията, с отговорник ас. Тихомир Иванов.
3.14. По доклад от Здравка Желева относно информация за приема на студенти през
новата 2017/2018 учебна година в магистърските програми „Управление на проекти в ИТ“ и
„Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ съвместни с НБУ, учебните програми,
курсове, лектори и непроменени хонорари от учебната 2015/2016 г., НС
РЕШИ:
Приема за сведение информацията за приема на студенти през новата 2017/2018
учебна година в магистърските програми „Управление на проекти в ИТ“ и „Финансовосчетоводен мениджмънт и застраховане“ съвместни с НБУ, учебните програми, курсове,
лектори и непроменени хонорари от учебната 2015/2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. О. Мушкаров)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Стоянова)

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