РЕШЕНИЯ
(Протокол № 6)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 30.10.2009 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, ст.н.с. д-р А. Ескенази, ст.н.с. д-р
Н. Кюркчиев, акад. П. Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, проф.
дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн С. Недев, ст.н.с. І ст. дмн Е.
Панчева ст.н.с. І ст. дпн Й. Табов ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов, ст.н.с. І ст. дмн Л.
Мутафчиев, ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров, ст.н.с. І ст.
дмн Н. Кутев, 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 Г. Ганчев, ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. д-р Е. Сендова и
ст.н.с. д-р Р. Павлов. По точки 1, 2 и 3 от дневния ред присъствуваха и
ръководители на секции при ИМИ: ст.н.с. д-р Иван Чипчаков, ст.н.с. д-р
Любомир Лалов, ст.н.с. І ст. дмн Анжела Славова, ст.н.с. д-р Александър Геров,
ст.н.с. д-р Николай Манев, ст.н.с. д-р Стоян Порязов, ст.н.с. д-р Никола
Икономов, ст.н.с. д-р Цветомир Цачев, ст.н.с. д-р Наталия Кольковска и ст.н.с. І
ст. дмн Светослав Марков.
ОТСЪСТВА: чл.-кор. Е. Хорозов.
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС
(включая починалия акад. Б. Боянов) е 25 души. Редуцираният състав е 24
души. При откриването на заседанието присъстват 23. Има необходимият
кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Изготвяне на предложения за членове на Комисията по
математически науки към ВАК.
4. Избори и повишения.
5. Доклади.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на
Научния съвет за подписаните два договора за сътрудничество с научноизследователски центрове – Кетъринг университет в САЩ и НИИ в Пиза,
Италия.
1.2. Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на
Научния съвет за предложението за участие на ИМИ в сдружението за
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учредяване на Ученически институт по математика и информатика. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Одобрява участието на ИМИ в сдружението за учредяване на Ученически
институт по математика и информатика. като юридическо лице. Формата на
регистрация на сдружението за обществена или частна полза да се определи
след съгласуване с другите учредители.
1.3. Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на
Научния съвет за поканата за членство на ИМИ в Алианса за стратегии и
развитие на информационното общество. След разискване, НС
РЕШИ:
Одобрява членство на ИМИ в Алианса за стратегии и развитие на
информационното общество.
1.4. Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на
Научния съвет за подписания договор с НБУ за съвместна магистърска
програма за подготовка на специалисти за работа с проекти.
След тази точка заседанието на Научния съвет беше напуснато от акад.
П. Кендеров и ст.н.с. д-р Е. Сендова.
1.5. Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на
Научния съвет за направеното от Административното ръководство на ИМИ за
ползуване на останали платени отпуски за минали години на сътрудници на
Института съобразно писмо 80-00-111/31.07.2009 г. на председателя на БАН –
акад. Никола Съботинов.
1.6. Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на
Научния съвет за дългосрочните неплатени отпуски на сътрудници на ИМИ.
По повод молбата на ст.н.с. д-р Огнян Трифонов, НС
РЕШИ:
Приема за сведение подадената молба, като въпроса за контрола по
използуване на отпуските е работа на ръководителите на секции.
По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ, съобщи за полученото
писмо от ст.н.с. І ст. дмн Анжела Славова по повод на отчета за нейния договор
с Израел. Той разясни причините за забавяне разглеждането на отчета.
По точка трета от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ, съобщи за получените от
секциите предложения за членове на Комисията по математически науки към ВАК.
След дискусия, НС единодушно
РЕШИ:
Предлага за членове на Научните комисии към ВАК:
за Научната комисията по математически науки
проф. д-р Никола Иванов Янев – 01.01.11; 01.01.12
проф. дмн Камен Ганчев Иванов – 01.01.04; 01.01.09. 01.01.13
ст.н.с. І ст. дмн Йохан Тодоров Давидов – 01.01.04; 01.01.06
ст.н.с. І ст. дмн Елисавета Илиева Панчева – 01.01.04; 01.01.10; 01.01.12
ст.н.с. д-р Владимир Христов Сотиров – 01.01.01
акад. проф. дмн Петър Радоев Попиванов – 01.01.05
ст.н.с. д-р Красимир Неделчев Манев – 01.01.12
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ст.н.с. д-р Александър Найденов Геров – 01.01.12
ст.н.с. д-р Стоян Атанасов Порязов – 01.01.12
ст.н.с. д-р Данаил Антонов Дочев – 01.01.12
за Научната комисия по педагогика
ст.н.с. І ст. дпн Сава Иванов Гроздев - 05.07.03.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад от ст.н.с. Радослав Павлов – ръководител на секция
Математическа лингвистика за повишение на н.с. ІІ ст. Любомил Николчев
Драганов в н.с. І степен.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
повишава н.с. ІІ Любомил Николчев Драганов в научен сътрудник І степен.
По точка пета от дневния ред
5.1. По становище на секция Математическа физика и секция
Диференциални уравнения за издигане кандидатурата на проф. Веселин Петков
за чуждестранен член на БАН се състоя дискусия. След дискусията, НС
единодушно
РЕШИ:
а) Отлага вземането на решение до запознаване на членовете на Съвета
по този въпрос със съществуващият правилник на БАН.
б) НС на ИМИ да изготви концепция за номиниране на български
математици за академични звания.
5.2. По доклад на ст.н.с. Николай Манев – ръководител на секция МОИ с
предложение ст.н.с. дмн Илия Буюклиев да бъде избран за научен ръководител
на докторантурата на Мария Джумалиева – редовен докторант към секция
МОИ, НС
РЕШИ:
Избира ст.н.с. дмн Илия Буюклиев за научен ръководител на
докторантурата на Мария Джумалиева – редовен докторант към секция МОИ.
5.3. По доклад на ст.н.с. Александър Геров – ръководител на секция
Изкуствен интелект за обява на конкурс за ст.н.с. ІІ ст. по научната
специалност 01.01.12 Информатика за нуждите на секция ИИ със срок 3
месеца, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.12
Информатика за нуждите на ИМИ със срок 3 месеца.
5.4. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция
Вероятности и статистика за продължаване срока на задочната докторантура на Нина
Руменова Даскалова – задочен докторант към секция Вероятности и статистика, НС
РЕШИ:
Продължава с шест месеца срока на задочната докторантура на Нина
Руменова Даскалова – задочен докторант към секция Вероятности и статистика,
считано от 01.01.2010 г.
5.5. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция
Вероятности и статистика за приемане на конспекти на изпити от индивидуалния
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план на Нина Руменова Даскалова – задочен докторант към секция Вероятности и
статистика, НС
РЕШИ:
Приема предложените конспекти.
5.6. По приемане на отчети по договори за научни изследвания, НС
РЕШИ:
Приема отчетите на следните договори за научни изследвания:
- с Белгия на тема: „Combined algorithmic and theoretical study of
combinatorial structures с ръководител акад. Стефан Додунеков;
- с Италия на тема: „High Level Semantic Retrevail in Media Systems” с
ръководител ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев;
- с Израел на тема: „Качествена теория на диференциални уравнения на
математическата физика, хаос, управление и симулации с клетъчно невронни
мрежи” с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Анжела Славова;
- с Франция на тема: „Invariant metrics and complex geometry” с
ръководител ст.н.с. Николай Николов.
По точка шеста от дневния ред
6.1. Научният съвет на ИМИ изслуша информация от членовете от ИМИ на Общото
събрание на БАН за внесените от тях предложения в ОС, в частност при
обсъждането на „Основни цели, принципи и критерии при разработване на план за
оптимизиране структурата на БАН”.

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

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

4

