РЕШЕНИЯ
(Протокол № 3/2009)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 13.03.2009 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, ст.н.с. д-р Н. Кюркчиев, акад. Б.
Боянов, акад. П. Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, чл.-кор. Е.
Хорозов, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, 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 Н. Янев, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев, ст.н.с. д-р А. Андреев, ст.н.с. д-р Г.
Илиев, ст.н.с. д-р Г. Ганчев, 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, проф. дмн С. Недев, ст.н.с. І ст.
дмн Й. Давидов (чужб.), ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров (чужб.) и ст.н.с. дмн П.
Бойваленков.
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25
души. Редуцираният състав е 23 души. Присъстват 20. Има необходимият
кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор на ст.н.с. І ст. по научната специалност 01.01.04
Математически анализ за нуждите на ИМИ с единствен кандидат проф.
д-р Ралица Крумова Ковачева.
Рецензенти: акад. Борислав Боянов, проф. дмн Рони Леви и ст.н.с. ІІ ст. д-р
Николай Николов.
4. Доклади.
По точка първа от дневния ред
Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, съвместно със ст.н.с. Р. Павлов
– зам. директор на ИМИ и ст.н.с. А. Андреев – научен секретар на ИМИ,
запозна членовете на НС с:
1. Приключилото включване на локалната мрежа. Новата мрежа вече
функционира и изпълнението е добро. След направените разисквания, НС
РЕШИ:
Изказва благодарност на административното ръководството за
направената работа по усъвършенстване комуникационната мрежа на ИМИ.
По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ информира за
състоянието на списание „Сердика”.
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По точка трета от дневния ред
РЕШИ:
Предлага на ВАК да присъди на проф. дмн Ралица Крумова Ковачева научното
звание ст.н.с. І ст. по научната специалност 01.01.04 Математически анализ.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на Галина Георгиева – гл. счетоводител на ИМИ за
утвърждаване на окончателния бюджет на Института за 2008 г., НС
РЕШИ:
приема последната корекция на бюджета на Института за 2008 г.
4.2. По доклад на ст.н.с. Николай Манев – ръководител на секция МОИ
за продължаване трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на доц.
Красимир Манев , НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на доц. Красимир
Манев.
4.3. По доклад на ст.н.с. Андрей Андреев – научен секретар на ИМИ
относно предложение за награждаване на Института по математика при
Полската академия на науките с Почетния знак на БАН по случай 60
годишнината на ИМ на ПАН, НС
РЕШИ:
Награждава ИМ на ПАН с почетния знак на ИМИ и предлага на ръководството
на БАН да награди Института по математика при Полската академия на
науките с Почетния знак на БАН по случай 60 годишнината от създаването му.
4.4. По доклад на ст.н.с. І ст. Сава Гроздев – научен консултант на Цеца
Байчева – докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ за
удължаване с 6 месеца на срока на докторантурата на Цеца Байчева, НС
РЕШИ:
удължава с 6 месеца срока на докторантурата на Цеца Байчева НС
4.5. По доклад на ст.н.с. Петър Бойваленков и молба на Нина
Добринкова за прехвърлянето на редовната й докторантура от ИПОИ в ИМИ,
избиране към научния ръководител проф. Нина Синягина втори ръководител
ст.н.с. дмн Петър Бойваленков и смяна на научната специалност 02.21.04 в
01.01.12 Информатика, НС
РЕШИ:
дава съгласие относно прехвърлянето на редовната докторантура на Нина
Добринкова от ИПОИ в ИМИ, сменя научната специалност 02.21.04 в 01.01.12
Информатика и избира за втори научeн ръководител ст.н.с. дмн Петър
Бойваленков.
4.6. По приемане индивидуалния план на Милен Борисов – задочен
докторант към секция Биоматематика с научен ръководител ст.н.с. д-р Нели
Димитрова, НС
РЕШИ:
приема индивидуалния план на Милен Борисов – задочен докторант към
секция Биоматематика.
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4.7. По приемане индивидуалния план на Илия Митов – докторант на
самостоятелна подготовка към секция Изчислителни системи с научен
консултант ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев, НС
РЕШИ:
приема индивидуалния план на Илия Митов – докторант на самостоятелна
подготовка към секция Изчислителни системи.
4.8. По приемане конспект за изпит по индивидуалния план на Масаюки
Ватанабе - докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ с научен
консултант ст.н.с. І ст. дпн Сава Гроздев, НС
РЕШИ:
приема конспекта за изпит от индивидуалния план на Масаюки Ватанабе.
4.9. По атестиране за 2008 г. на Красимир Кръстев – докторант на
самостоятелна подготовка към секция Комплексен анализ с научни
консултанти ст.н.с. І ст. Станчо Димиев и ст.н.с. Лилия Апостолова, НС
РЕШИ:
атестира за 2008 г. Красимир Кръстев – докторант на самостоятелна подготовка
към секция Комплексен анализ.
4.10. По доклад на ст.н.с. Виржиния Кирякова – отговорен редактор на
международното списание “Fractional Calculus and Applied Analysis” за даване
на съгласие да преговаря с чуждестранни издателства за евентуалното издаване
и отпечатване на списанието в чужбина и дистрибуцията му, НС
РЕШИ:
Отлага решението за следващо заседание на НС. Възлага на
административното ръководство и ръководството на НС изясняване на въпроса
за начините за финансирането на списанието.
4.11. По доклад на ст.н.с. Никола Икономов - и.д. ръководител на секция
ПИТХН относно предложение за определяне на ИМИ за съорганизатор по
проекта PLANETS за обучение за Източна Европа по дългосрочно съхранение,
НС
РЕШИ:
дава съгласие относно предложението за определяне на ИМИ за съорганизатор
по проекта PLANETS за обучение за Източна Европа по дългосрочно
съхранение, без финансови ангажименти
4.12. По приемане на проект за съвместни научни изследвания с Русия
на тема „Теория на вероятностите, математическа статистика и случайни
процеси. Приложения в биологията, финансите и промишлените технологии” с
ръководител ст.н.с. І ст. дмн Николай Янев, НС
РЕШИ:
приема проект за съвестни научни изследвания с Русия на тема „Теория на
вероятностите, математическа статистика и случайни процеси. Приложения в
биологията, финансите и промишлените технологии” с ръководител ст.н.с. І ст.
дмн Николай Янев.
4.13. По приемане конспект за изпит по индивидуалния план на
задочния докторант от секция Математическа физика Мая Стоянова по
Моделиране с Клетъчно Невронни Мрежи.
РЕШИ:
приема конспекта за изпит от индивидуалния план на задочния докторант от
секция Математическа физика Мая Стоянова по Моделиране с Клетъчно
Невронни Мрежи.
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4.14. По предложение на ст.н.с. І ст. Н. Янев за награждаване с почетния
знак на БАН на Математическия институт „В. А. Стеклов” към Руската
академия на науките по случай 75 годишнината на института, НС
РЕШИ:
предлага на ръководството на БАН Математическия институт „В. А. Стеклов”
към Руската академия на науките по случай 75 годишнината на института да
бъде за награден с почетния знак на БАН.
4.15. По предложение на акад.. С. Додунеков за награждаване с
почетния знак на БАН на Математическия институт „С. Стоилов” към
Румънската академия на науките по случай 60 годишнината на института, НС
РЕШИ:
предлага на ръководството на БАН да награди с почетния знак на БАН
Математическия институт „С. Стоилов” към Румънската академия на науките
по случай 60 годишнината на института.
4.16. По искане от Георги Атанасов Маджаров относно приложение в
науката и в преподавания материал в българското училище на неговата книга
„Метод на върховите и свързващите отсечки”, НС
РЕШИ:
възлага на секция ОМИ да подготви отговор – рецензия по искането от Георги
Атанасов Маджаров относно приложение в науката и в преподавания материал
в българското училище на неговата книга „Метод на върховите и свързващите
отсечки”.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(ст.н.с. ІІ ст. Н. Кюркчиев)
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