РЕШЕНИЯ
(Протокол № 5)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 18.03.2011 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, доц. д-р А. Ескенази, 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 Л.
Мутафчиев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн Н. Кутев, доц. дмн Е. Стоименова,
доц. д-р А. Андреев, доц. д-р В. Сотиров, доц. д-р Г. Илиев, доц. д-р Г. Ганчев и
доц. д-р Р. Павлов.
ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Н. Кюркчиев, чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн С.
Недев, проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн О. Мушкаров (чужб.), проф.
дмн П. Бойваленков и доц. д-р Е. Сендова.
Председателят на НС - чл.-кор. В. Дренски откри заседанието.
Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 23 души.
Присъстват 18. 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 ръководители на секции.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ представи доклада на
Галина Георгиева, главен счетоводител на Института, относно утвърждаване на
окончателния бюджет на ИМИ за 2010 година. След разисквания НС
РЕШИ:
Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ за 2010 година.
1.2. По доклад на доц. д-р Радослав Павлов, зам. директор на ИМИ за
участие в конкурс BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на
съществуващи офиси за технологичен трансфер по оперативна програма
„Развитие на конкурентността на българската икономика" 2007-2013 г., НС
РЕШИ:
1. Дава съгласие за участие на ИМИ в конкурса и одобрява проектното
предложение „Офис за трансфер на иновации и информационни технологии в
управлението, икономиката, образованието и културата" (формуляр А1).

2. Дава съгласие за участие на ИМИ-БАН в конкурс BG 161PO 0031.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
технологичен
трансфер”
по
ОП
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

чрез гражданско дружество по чл. 357 от ЗЗД „Сдружение за
технологичен трансфер „Централна Северна България” съвместно с
ТО на НТС – Велико Търново, ФНТС, ИСИР-БАН.
1.3. По доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно участието на ИМИ, като учредител на фондация
„Ученически институт по математика и информатика" като юридическо лице в
обществена полза. Възлага на ръководството на ИМИ да определи
упълномощено лице.
По точка втора от дневния ред
По доклад на чл.-кор. дмн Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ
относно приемане на Правилник за прилагане на Закона за развитието на
академичния състав в Република България, НС
РЕШИ:
Създава комисия в състав: ръководството на НС, членовете от ИМИ в
Общото събрание на БАН, акад. Стефан Додунеков, доц. д-р Радослав Павлов и
акад. Петър Кендеров, която да внесе в ОС на БАН предложенията на ИМИ
към Правилника на БАН, както и да внесе в НС предложение за Правилник на
ИМИ.
По точка трета от дневния ред
`
3.1. По предложението от секция „Алгебра и логика" за избор на доц. др Иван Чипчаков за ръководител на секцията, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Иван Чипчаков за ръководител на секция „Алгебра и логика".
3.2 По предложението от секция „Анализ, геометрия и топология" за
избор на проф. дмн Олег Мушкаров за ръководител на секцията, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Олег Мушкаров за ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология".
3.3. По предложението от секция „Диференциални уравнения и
математическа физика" за избор на проф. дмн Анжела Попиванова за
ръководител на секцията, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Анжела Попиванова за ръководител на секция
„Диференциални уравнения и математическа физика".
3.4 По предложение от секция „Информационни системи" за име на
лабораторията съм секция ИС, НС
РЕШИ:
определя име на лабораторията Цифровизация на научно и културно
наследство".
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на доц. д-р Николай Манев относно прехвърляне на доц.
д-р Валентин Бримков в секция „Математически основи на информатиката",
НС
РЕШИ:
прехвърля доц. д-р Валентин Бримков в секция „Математически основи на
информатиката".

4.2.
По предложение на секция „Изкуствен интелект" за 1 редовна
докторантура по специалността 01.01.12 „Информатика (изкуствен интелект)"
на тема „Задачи за разпознаване на образи със смесени и непълни данни" с
евентуален научен ръководител проф. дмн Венцеслав Вълев.
РЕШИ:
Приема по принцип предложението, като то се актуализира от една от
секциите по информатика при редовното определянето на докторантури,
държавна поръчка.
4.3. По предложение на секция „Анализ, геометрия и топология" за
обявяване на 1 редовна докторантура по научната специалност 01.01.04
„Математически анализ" на тема: „Апроксимации с рационални функции в
комплексната равнина", НС
РЕШИ:
Приема предложението за обявяване на една редовна докторантура по
научната специалност „Математически анализ" на тема: „Апроксимации с
рационални функции в комплексната равнина".
4.4. По предложение на секция „Математическа лингвистика" за
обявяване на 3 задочни докторантури по специалността 01.01.12
„Информатика" - 1 на тема „Системи за управление и обработка на
многоезични бази данни" с научен ръководител доц. д-р Людмила Димитрова и
2 на тема „Цифрови библиотеки и интернет - базирани услуги и приложения" с
ръководител доц. д-р Радослав Павлов, НС
РЕШИ:
Приема предложението на секция „Математическа лингвистика" за
обявяване на 3 задочни докторантури по специалността 01.01.12
„Информатика" - 1 на тема „Системи за управление и обработка на
многоезични бази данни" с научен ръководител доц. д-р Людмила Димитрова и
2 на тема „Цифрови библиотеки и интернет - базирани услуги и приложения" с
ръководител доц. д-р Радослав Павлов.
4.5. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни
изследвания, НС
РЕШИ:
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Румъния
на тема „Алгебрична геометрия, алгебра и приложения" с ръководител чл.-кор.
дмн Веселин Дренски.
4.6. По писмо на Харалампи Тонов Симеонов за оценка и рецензия на
научен резултат, НС
РЕШИ: Изпраща писмото
за мнение в секция „Алгебра и логика".

По точка пета от дневния ред
5.1. Акад. Петър Попиванов, който се оттегли от поста ръководител на
секция, направи кратък отчет за израстването на специалистите по
диференциални уравнения и от двете секции по времето на неговите мандати.

5.2. По предложение на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ, за
честване на 50 - годишнината от създаването на Първия изчислителен център
към Института по математика, НС
РЕШИ:
Определя работна група в състав: акад. Стефан Додунеков, доц. д-р
Радослав Павлов, доц. д-р Аврам Ескенази и доц. д-р Николай Манев, която да
представи план за подготовката на юбилея.

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

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

