РЕШЕНИЯ
(Протокол № 3)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 11.02.2011 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, доц. д-р А. Ескенази, доц. д-р Н.
Кюркчиев, акад. П. Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, проф.
дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Е. Панчева, проф. дпн Й.
Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Л. Мутафчиев, проф. дмн Н. Янев,
проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. Мушкаров, проф. дмн П. Бойваленков, доц.
дмн Е. Стоименова, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Г. Илиев, доц. д-р Г. Ганчев,
доц. д-р Е. Сендова и доц. д-р Р. Павлов.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн С. Недев, доц. д-р В.
Сотиров (чужб).
Председателят на НС – чл.-кор. В. Дренски откри заседанието.
Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 24 души.
Присъстват 22. Има необходимият кворум, следователно заседанието е
законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Обсъждане доклада на Комисията по научна политика и
структурни промени.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ запозна членовете на
Съвета с финансовото състояние на Института.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка трета от дневния ред
Проф. дмн Николай Янев, председател на Комисията по научна
политика и структурни промени, запозна членовете на съвета с предложенията
за изменения в структурата на ИМИ. След обширна дискусия, НС
РЕШИ:
Предлага за обсъждане в секциите и вземане на окончателно решение на
заседание на НС на следните изменения в структурата на ИМИ:
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В направление Математически структури
1. Обединяване на секция Алгебра и секция Логика в секция АЛГЕБРА И
ЛОГИКА
2. Обединяване на секция Геометрия и топология, секция Реален и
функционален анализ и секция Комплексен анализ в секция АНАЛИЗ,
ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ.
3. Обединяване на секция Диференциални уравнения и секция
Математическа физика в секция ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ И
МАТЕМАТИЧЕСКА ФИЗИКА.
В направление Математическо моделиране
1. Закриване на секция Телекомуникации.
2. Запазване на секция ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА.
3. Запазване на секция ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ.
4. Обединяване на секция Математическо моделиране и секция
Изчислителна математика под името на секция ИЗЧИСЛИТЕЛНА
МАТЕМАТИКА.
5. Запазване секция БИОМАТЕМАТИКА.
В направление Информатика
1. Закриване на секция ПИТХН.
2. Запазване на секция ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, като към
секцията се разкрива Лаборатория по ПИТХН на базата на сътрудници от секция
ПИТХН.
3. Закриване на секция Изкуствен интелект.
4. Запазване на секция СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ.
5. Запазване на секция МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА.
6. Запазване на секция МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА
ИНФОРМАТИКАТА.
В направление Математическо обучение
1. Запазване секция ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА.
ІІ. Колегите от предложените за закриване секции ще бъдат пренасочени
към други структурни звена на ИМИ, тематично близки към научните им
изследвания.
ІІІ. Всички предложения за изменение на структурата на ИМИ да бъдат
обсъдени в Комисията по научна политика и структурни промени в срок до 10
дни за предложения и 2 седмици за приемане от Научния съвет на ИМИ.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на доц. д-р Радослав Павлов - ръководител на секция
Математическа лингвистика, за продължаване договора на доц. д-р Данаил
Дочев по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава договора на доц. д-р Данаил Дочев по реда на чл. 68 от
Устава на БАН.
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4.2. По отчети на проекти за съвместни научни изследвания, НС
РЕШИ:
Приема отчетите на проекти за съвместни научни изследвания с
- Русия на тема „Комплексен анализ, комплексна геометрия и
математическа физика” с ръководител проф. дмн Йохан Давидов.
- Полша на тема „Семантика и съпоставителна лингвистика,
ориентирани към разработване на двуезичен електронен речник” с ръководител
доц. д-р Людмила Димитрова.
4.3. По продължаване на договора за международно научно
сътрудничество с Германия на тема „Интервални методи и софтуерни средства
за параметрични линейни системи” с ръководител доц. д-р Евгения Попова, НС
РЕШИ:
Продължава договора за международно научно сътрудничество с
Германия на тема „Интервални методи и софтуерни средства за параметрични
линейни системи” с ръководител доц. д-р Евгения Попова.
4.4. По предложение за приоритетно финансиране за 2011 г. на проект за
международно сътрудничество с Русия на тема „Математическо моделиране на
многопроцесорни клъстери на линейни системи и физически процеси” с
ръководител доц. д-р Наталия Кольковска, НС
РЕШИ:
Приема предложението за приоритетно финансиране за 2011 г. на
проект за международно сътрудничество с Русия на тема „Математическо
моделиране на многопроцесорни клъстери на линейни системи и физически
процеси” с ръководител доц. д-р Наталия Кольковска.
По точка пета от дневния ред
5.1. Проф. дмн Камен Иванов информира членовете на НС за работата по
Изследователския университет на БАН.
5.2. Доц. д-р Евгения Сендова предложи да се проучат възможностите за
избирането на проф. Димитър Пушкаров за асоцииран член на ИМИ.
5.3. Доц. д-р Евгения Сендова съобщи за излезлите във в. Култура
възгледи на един математик (акад. Петър Попиванов) за Достоевски.

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

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