РЕШЕНИЯ
(Протокол № 3)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 12.02.2010 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. Кендеров, акад. П. Попиванов, 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.
ОТСЪСТВА: проф. дмн С. Недев, ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов (чужб.),
ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров (чужб.), ст.н.с. дмн П. Бойваленков и ст.н.с. д-р В.
Сотиров (чужб.).
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Той съобщи за полученото от
Бистра Маркова благодарствено писмо за направеното от Научния съвет за
семейството на покойния проф. дмн Константин Марков. Списъчният състав на
НС е 25 души. Редуцираният състав е 22 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. Доклади.
4. Разни.

По точка първа от дневния ред
1.1 Акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете
на Научния съвет, че до момента няма определен бюджет за институтите на
БАН. Има постъпило искане от ръководството на БАН да се изготви списък на
заетостта на помещенията в сградата на ИМИ и отоплителните точки в тях. Във
връзка с горното следва всички секции да опреснят данните за ползуваните от
тях стаи.
1.2. Ст.н.с. Радослав Павлов направи изявление по повод публикуваната
информация от Комисията по досиетата.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски – председател на Научния съвет на ИМИ
предложи ст.н.с. д-р Георги Генов да бъде награден с „Диплома” във връзка с
пенсионирането му и за активната му научно-изследователска работа в ИМИ.
След разискванията, НС
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РЕШИ:
Сътрудниците на ИМИ, на които предстои да бъдат пенсионирани
поради навършена 65–годишна възрастq да бъдат наградени с „Диплома” във
връзка с пенсионирането и за активната им научно-изследователска работа в
ИМИ.
2.2. Чл.-кор. Веселин Дренски – председател на Научния съвет на ИМИ
информира за трудностите с набирането на статии за „Сердика, математическо
списание” в резултат на което все още не е готова последната книжка за 2009 г.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Елисавета Панчева – председател на
Атестационната комисия при НС на ИМИ, за атестиране на сътрудници на
ИМИ, НС
РЕШИ:
Приема доклада на ст.н.с. І ст. дмн Елисавета Панчева сътрудници на
ИМИ да бъдат атестирани както следва:
1. Ст.н.с. І ст. дпн Сава Гроздев – отговаря на заеманата длъжност (А*),
същият е водещ учен в своето направление.
2. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Чобанов – отговаря на заеманата длъжност (А).
3. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Емил Колев – отговаря на заеманата длъжност (А) с
препоръка за публикации в списания с импакт-фактор и да представи
списък на цитиранията.
4. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Илия Илиев – отговаря на заеманата длъжност (А*),
същият е водещ учен в своето направление с препоръка за обява на
конкурс за ст.н.с. І ст.
5. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Петър Бойваленков – отговаря на заеманата длъжност
(А).
6. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Валентин Христов – отговаря на заеманата длъжност
(А).
7. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Ивайло Кортезов – отговаря на заеманата длъжност (А).
8. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Наталия Кольковска – отговаря на заеманата длъжност
(А).
9. Н.с. ІІ ст. Танчо Яков – отговаря на заеманата длъжност (А).
10. Н.с. ІІ ст. Милена Димитрова – отговаря на заеманата длъжност (А).
11. Ст.н.с. ІІ ст. Марин Маринов – отговаря на заеманата длъжност (А).
12. Н.с. ІІ ст. Георги Врагов – отговаря на заеманата длъжност (А).
13. Н.с. ІІІ ст. Свилена Христова – отговаря на заеманата длъжност (А) с
мнение, че тематиката на публикациите не съответства на секция ОМИ и
препоръка да премине в подходяща за нея секция.
3.2. По доклад на н.с. д-р Силвия Бумова – ИД ръководител на секция
МОИ, относно обява на конкурс за ст.н.с. І ст. по научната специалност
01.01.02 Алгебра и теория на числата със срок 2 месеца от датата на
обявяването, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за ст.н.с. І ст. по научната специалност 01.01.02
Алгебра и теория на числата със срок 2 месеца от датата на обявяването.
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3.3. По доклад на н.с. д-р Силвия Бумова – ИД ръководител на секция
МОИ, относно обява на конкурс за ст.н.с. І ст. по научната специалност
01.01.12 Информатика със срок 2 месеца от датата на обявяването, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за ст.н.с. І ст. по научната специалност 01.01.12
Информатика със срок 2 месеца от датата на обявяването, НС
3.4. По доклад на ст.н.с. д-р Иван Чипчаков – ръководител на секция
Алгебра относно обява на конкурс за ст.н.с. І ст. във връзка с изследвания по
теория на представянията на крайните групи по научната специалност 01.01.02
Алгебра и теория на числата със срок 2 месеца от датата на обявяването, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за ст.н.с. І ст. по научната специалност 01.01.02
Алгебра и теория на числата със срок 2 месеца от датата на обявяването.
3.5. По доклад на ст.н.с. д-р Иван Чипчаков – ръководител на секция
Алгебра относно обява на конкурс за ст.н.с. І ст. във връзка с изследвания по
алгебрична геометрия по научната специалност 01.01.02 Алгебра и теория на
числата със срок 2 месеца от датата на обявяването, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за ст.н.с. І ст. по научната специалност 01.01.02
Алгебра и теория на числата със срок 2 месеца от датата на обявяването.
3.6. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Николай Янев – ръководител на секция
Вероятности и статистика за избиране рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ ст.
по научната специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа
статистика с единствен кандидат доц. д-р Пенка Майстер, НС
РЕШИ:
Избира за рецензенти по конкурса ст.н.с. І ст. дмн Николай Янев и
ст.н.с. ІІ ст. д-р Марусия Божкова.
3.7. По атестация 2009 г. на Милен Колев Борисов – задочен докторант
към секция Биоматематика с научен ръководител ст.н.с. д-р Нели Димитрова,
НС
РЕШИ:
Приема атестацията за 2009 г. на Милен Колев Борисов – задочен
докторант към секция Биоматематика с научен ръководител ст.н.с. д-р Нели
Димитрова.
3.8. По конспект за докторантски минимум по „Основи на електронното
обучение” от индивидуалния план на Невена Събева – докторант на
самостоятелна подготовка към секция ОМИ, НС
РЕШИ:
Приема конспекта за докторантски минимум по „Основи на
електронното обучение” от индивидуалния план на Невена Събева – докторант
на самостоятелна подготовка към секция ОМИ.
3.9. По приемане на нов проект за научни изследвания на тема:
„Оценяване и диагностика в образованието по математика, информатика и
информационни технологии” с ръководител ст.н.с. ІІ ст. Борислав Лазаров, НС
РЕШИ:
Приема проекта за научни изследвания на тема: „Оценяване и
диагностика в образованието по математика, информатика и информационни
технологии” с ръководител ст.н.с. ІІ ст. Борислав Лазаров.

3

3.10. По приемане отчет по проект за научни изследвания с Русия на
тема: „Математическо моделиране на многопроцесорни клъстери на атомни и
молекулярни системи във външни полета” с ръководител ст.н.с. ІІ ст. Наталия
Кольковска, НС
РЕШИ:
Приемане отчета по проекта за научни изследвания с Русия на тема:
„Математическо моделиране на многопроцесорни клъстери на атомни и
молекулярни системи във външни полета” с ръководител ст.н.с. ІІ ст. Наталия
Кольковска.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ за
избиране на проф. Мун Хо Ли от Чомбукския университет – Корея за
асоцииран член на ИМИ, НС
РЕШИ:
Избира проф. Мун Хо Ли от Чомбукския университет – Корея за
асоцииран член на ИМИ.

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

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