РЕШЕНИЯ
(Протокол № 4)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 01.03.2011 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, доц. д-р Н. Кюркчиев, 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 В. Сотиров, доц. д-р Г. Илиев, доц. д-р Г. Ганчев, доц. д-р Е. Сендова и доц.
д-р Р. Павлов.
ОТСЪСТВАТ: доц. д-р А. Ескенази, акад. П. Попиванов, чл.-кор. Е.
Хорозов и проф. дмн С. Недев.
Председателят на НС – чл.-кор. В. Дренски откри заседанието.
Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 25 души.
Присъстват 21. Има необходимият кворум, следователно заседанието е
законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Промени в структурата на ИМИ по предложение на Комисията по
научна политика и структурни промени.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
Няма постъпили материали.
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 постъпилите
предложения за изменения в структурата на ИМИ и становището на
Комисията. След обширна дискусия, НС
РЕШИ:
1. На основание чл. 3.6.1.1 от Правилника за дейността на Института по
математика и информатика създава Временно научно звено „Информационно
моделиране” със срок 1 година.
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2. Обединява секция Алгебра и секция Логика в секция АЛГЕБРА И
ЛОГИКА.
3. Обединява секция Геометрия и топология, секция Реален и
функционален анализ и секция Комплексен анализ в секция АНАЛИЗ,
ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ.
4. Обединява секция Диференциални уравнения и секция Математическа
физика в секция ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКА
ФИЗИКА.
5. Закрива секция Телекомуникации.
6. Закрива секция ПИТХН.
7. Закрива секция Изкуствен интелект.
8. Обединяване на секция Математическо моделиране и секция
Изчислителна математика под името на секция ИЗЧИСЛИТЕЛНА
МАТЕМАТИКА – не се приема.
9. Запазва секция ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, като към секцията се
разкрива Лаборатория по ПИТХН на базата на сътрудници от секция ПИТХН .
Новите секции в срок до 10 дни да предложат ръководство (ръководител
и секретар) и евентуално изменение на името на секцията, предложено от НС,
които да бъдат приети от Научния съвет на ИМИ на заседанието на 18.03.2011
г.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По атестация за 2010 г. на Невена Желязкова Събева-Колева,
докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ с ръководител проф.
дмн Йордан Табов, НС
РЕШИ:
Приема атестацията за 2010 г. на Невена Желязкова Събева-Колева,
докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ с ръководител проф.
дпн Йордан Табов.
4.2. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни
изследвания, НС
РЕШИ:
Приема отчетите на проекти за съвместни научни изследвания:
-с Унгария на тема „Комбинаторна и компютърна алгебра, алгебрична
геометрия и теория на инвариантите” с ръководител чл.-кор. дмн Веселин
Дренски.
-с Унгария на тема „Развитие на програмното осигуряване за
мултимедия и езикови технологии” с ръководител доц. д-р Радослав Павлов.
-с Италия на тема „Моделиране на задачи на финансовата математика за
управление на риска” с ръководител проф. дмн Анжела Попиванова.
-с Украйна на тема „Изследвания и разработки в областта на българскоукраинските електронни езикови ресурси” с ръководител доц. д-р Иван
Держански.
-с Русия на тема „Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането” с
ръководител акад. дмн Стефан Додунеков.
-с Русия на тема „Теория на вероятностите, математическа статистика,
случайни процеси. Приложение в биологията, финансите, информационните и
промишлени технологии” с ръководител проф. дмн Николай Янев.
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-с Русия на тема „Комплексен анализ, комплексна геометрия и
математическа физика” с ръководител проф. дмн Йохан Давидов.
-с Русия на тема „Изследване на цялостния мрежови трафик, за задачите
на оптимизация на телекомуникационните системи” с ръководител доц. д-р
Стоян Порязов.
-с Германия на тема „Динамично взаимодействие на пукнатини и
включения във функционално подредени анизотропни и пиезоелектрични
среди” с ръководител проф. дмн Цвятко Рангелов.
-с Германия на тема „Разпределение на нули, екстремални точки и точки
на осцилация при рационални апроксимации” с ръководител проф. дмн Ралица
Ковачева.
-със Словакия на тема „Електронни корпуси – съпоставително
изследване с цел проектиране на българо-словашки електронни езикови
ресурси” с ръководител доц. д-р Людмила Димитрова за 2010 г. (третата
година) и за целия период 2008-2010 г.
По точка пета от дневния ред
5.1. За довеждане до край на миналата атестация, НС
РЕШИ:
Колегите, атестирани с оценка под прага от 21.8 %, както и новите
сътрудници, подлежащи на атестиране и тези, които не са подали Атестационна
карта на учен, да бъдат атестирани в срок до 30.09.2011 г. за резултатите им от
последните 5 години по критериите на НС на ИМИ – БАН.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Н. Кюркчиев)
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