РЕШЕНИЯ
(Протокол № 2)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 29.02.2008 г. от 14.00 часа в
Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, ст.н.с. д-р Н. Кюркчиев, акад. П. Попиванов, акад. П.
Кендеров, чл.-кор. С. Додунеков, чл.-кор. Е. Хорозов, ст.н.с. І ст. дмн И. Ланджев, ст.н.с. І ст. дмн Е.
Панчева, ст.н.с. І ст. дпн Й. Табов, ст.н.с. І ст. дмн Л. Мутафчиев, ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров, ст.н.с.
дмн П. Бойваленков, ст.н.с. д-р А. Андреев, ст.н.с. д-р Г. Илиев, ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. д-р Е.
Сендова и ст.н.с. д-р Р. Павлов.
ОТСЪСТВАТ: ст.н.с. д-р А. Ескенази, акад. Б. Боянов, проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн
С. Недев (болн.), ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов (чужб.), ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев (чужб.), ст.н.с. дмн Н.
Кутев, и ст.н.с. д-р Г. Ганчев.
По т.1-4 присъствуваха и ст.н.с. д-р И. Койчев, ст.н.с. д-р А. Геров, ст.н.с. д-р Ц. Цачев, ст.н.с. І
ст. дмн А. Славова, ст.н.с. д-р Н. Кольковска, проф. дтн Б. Шишков и ст.н.с. І ст. дмн С. Марков, а по
т.1-6 ст.н.с. д-р И. Чипчаков.
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният
състав е 21 души. Присъстват 17. Има необходимия кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Доклад на секретаря на НС на ИМИ.
4. Откриване на процедура за избор на ръководители на секции
5. Избори и повишения.
6. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
Чл.-кор. проф. С. Додунеков – Директор на ИМИ информира членовете на Научния съвет за:
1. Откриването на образователен център съвместно с Интел едюкейшън. За отговорник за
работата на Центъра е определен ст.н.с. Н. Киров, а за административен отговорник – З. Карамитева.
2. Посещението на австралийския посланик за връчването на медали от “Австралийското
кенгуру” и обявяване на същия за чуждестранен почетен член на СМБ.
3. Решението на Директорския съвет на ИМИ “Центърът за дигитализация” при секция ПИТХН,
да извърши дигитализацията на “Известия на БАН” и научното наследство на ИМИ.
4. Решението на Директорския съвет на ИМИ за включване на Института в Националния списък
на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на
научноизследователски проекти (съгласно Наредба № 1 на МОН от 12 февруари 2008 г).

По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски- Председател на НС на ИМИ информира членовете на Научния съвет
относно:
1. Изборът на ст.н.с. д-р Владимир Сотиров, ст.н.с. д-р Николай Манев и ст.н.с. д-р Иван
Чипчаков за резервни членове на НС. Съгласно Правилника за дейноста на ИМИ те в същия ред
заместват членове на НС, които през предходната календарна година са отсъствали повече от осем
месеца или не са присъствали на повече от две трети от заседанията на НС.
2. Предложение за изготвяне на страница на Научния съвет, където да са отбелязани данни за
членовете на Съвета, специалностите които покриват; правата на Съвета и Решенията от заседанията
му.
3. Поисканите от Президиума на ВАК права за Научния съвет по всички математически
специалности за избор на ст.н.с. І ст. и ст.н.с. ІІ ст. за свои нужди.
По точка трета от дневния ред
Ст.н.с. Н. Кюркчиев- Секретар на НС на ИМИ предложи членовете на НС на ИМИ да
препотвърдят избора на рецензенти, избрани от предишния състав на НС по конкурси за хабилитация.
Сред разисквания, НС РЕШИ:
препотвърждава избора на проф. Димитър Скордев и ст.н.с. Владимир Сотиров за рецензенти по
конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност “Математическа логика” за нуждите на ИМИ с
единствен кандидат н.с. І ст. д-р Димитър Гелев.
По точка четвърта от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - Председател на НС на ИМИ съобщи, че преди осем години по
предложение на секция “Математическо моделиране”, НС на ИМИ предложи на Общото събрание на
учените в ИМИ да вземе решението: “Ръководителите на секции да бъдат избирани за не повече от 2
последователни мандата, като мандатите започват да се броят от 2000 г.”. След кореспондентно
гласуване Общото събрание на учените приема това решение. След консултация с юрист се оказва, че
от юридическа гледна точка условието за мандатност би трябвало да се счита от 2004 г. От настоящите
ръководители 12 имат два или повече последователни мандата.
След разискванията НС единодушно
РЕШИ:
В срок до 14 март 2008 г. секциите да проведат свои заседания и да внесат предложения за
ръководители, както и евентуално за членове на Общото събрание на БАН.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад на акад. Петър Попиванов – ръководител на секция “Диференциални уравнения” за
повишение на д-р Георги Бояджиев от н.с. ІІ ст. в н.с. І ст. След проведеното гласуване, НС
РЕШИ:
повишава д-р Георги Бояджиев от н.с. ІІ ст. в н.с. І ст.
По точка шеста от дневния ред
6.1. По съвместен доклад от ст.н.с. І ст. П. Станчев, ст.н.с. Р. Павлов, ст.н.с. А. Ескенази и ст.н.с.
А Геров за удостояване на проф. Петър Бърнев с наградата на ИМИ-БАН “медал с лента”, НС
РЕШИ:
удостоява проф. Петър Бърнев с наградата на ИМИ-БАН “медал с лента”.
6.2. По атестиране на докторанти към ИМИ, НС

РЕШИ:
атестира за 2007 г. следните докторанти към ИМИ:
- Светозар Благоев Дойчев, задочен докторант в секция ОМИ с научен ръководител ст.н.с.
І ст. дпн Сава Гроздев;
- Ирина Петрова Шаркова, докторант на самоподготовка в секция ОМИ с научен
консултант ст.н.с. І ст. дпн Сава Гроздев;
- Цеца Илиева Байчева, докторант на самоподготовка в секция ОМИ с научен консултант
ст.н.с. І ст. дпн Сава Гроздев.
6.3. По доклад на ст.н.с. І ст. Олег Мушкаров за зачисляване на гл. ас. Красимир Кръстев като
аспирант на самостоятелна подготовка към секция “Комплексен анализ” по научната специалност
“Математически анализ” с научни консултанти ст.н.с. І ст. С. Димиев и ст.н.с. Л. Апостолова, НС
РЕШИ:
зачислява гл. ас. Красимир Кръстев като аспирант на самостоятелна подготовка към секция
“Комплексен анализ” по научната специалност “Математически анализ” с научни консултанти ст.н.с. І
ст. С. Димиев и ст.н.с. Л. Апостолова.
6.4. По доклад от чл.-кор. проф. дмн С. Додунеков – ръководител на секция МОИ за избиране на
ст.н.с. д-р Цонка Байчева за научен ръководител на задочния докторант Иван Андреев Ангелов към
секция МОИ, НС
РЕШИ:
избира ст.н.с. д-р Цонка Байчева за научен ръководител на задочния докторант Иван Андреев Ангелов
към секция МОИ.
6.5 По доклад от чл.-кор. В. Дренски - ръководител на секция “Алгебра” относно материала
“Теорема на Ферма”, представен от инж. Валентин Джуров НС
РЕШИ:
приема представената рецензия на материала “Теорема на Ферма”, представен от инж. Валентин
Джуров.
6.6. Доклад на н.с. Маргарита Спиридонова относно проект за сътрудничество между ИМИ и
ОИЯИ НС
РЕШИ:
приема представения проект за сътрудничество между ИМИ и ОИЯИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:

СЕКРЕТАР НА НС:

(Г. Генчев)

(ст.н.с. ІІ ст. Н. Кюркчиев)

