РЕШЕНИЯ
(Протокол № 6)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 29.04.2011 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. С. Додунеков, чл.-кор. Е. Хорозов, проф.
дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Е. Панчева, проф. дпн Й.
Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Н. Кутев, доц. дмн Е. Стоименова,
доц. д-р А. Андреев, доц. д-р В. Сотиров, доц. д-р Г. Ганчев и доц. д-р Р.
Павлов.
ОТСЪСТВАТ: акад. П. Кендеров, проф. дмн С. Недев, проф. дмн Л.
Мутафчиев, проф. дмн Н. Янев (чужб.), проф. дмн О. Мушкаров (чужб.), проф.
дмн П. Бойваленков, доц. д-р Г. Илиев 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 17. Има необходимият кворум, следователно заседанието е
законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Приемане на Правилник за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в ИМИ.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ информира членовете
на НС, че е обявен конкурс за избор на директор на ИМИ със срок за приемане
на документите 20 май 2011 година.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка трета от дневния ред
Чл.-кор. дмн Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ представи
проекта за Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в ИМИ. След проведените разисквания НС
единодушно
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РЕШИ:
Приема Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в Института по математика и
информатика на БАН.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на доц. д-р Аврам Ескенази, ръководител на секция „Софтуерни
технологии” и заявление на доц. д-р Юлиана Пашкова относно продължаване на
трудовия й договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН Въз основа на този Вот, НС

РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Юлиана Пашкова по реда на чл. 68
от Устава на БАН.
4.2. По доклад на проф. дмн Камен Иванов, ръководител на
секция „Математическо моделиране” и молба на доц. д-р Николай Кюркчиев
относно продължаване на трудовия му договор по реда на чл. 68 от Устава на
БАН, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Николай Кюркчиев по реда на чл. 68
от Устава на БАН.
4.3. По доклад на чл.-кор Юлиан Ревалски, ръководител на секция
„Изследване на операциите” и молба на д-р Ласко Ласков относно
назначаването му като асистент на трудов договор по реда на чл. 68 от Устава
на БАН, НС
РЕШИ:
Назначава д-р Ласко Ласков за асистент по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
4.4. По предложение на доц. д-р Радослав Павлов, ръководител на
секция „Математическа лингвистика” за приемане на конспект за кандидатдокторантски изпит по специалност 01.01.12 „Информатика”, НС
РЕШИ:
Приема конспекта за кандидат-докторантски изпит по научната
специалност 01.01.12 „Информатика”.
4.5. По доклад на доц. дмн Виржиния Кирякова, и.д. ръководител на
секция „Анализ, геометрия и топология” за приемане на конспект за кандидатдокторантски изпит по специалност 01.01.04 „Математически анализ” на тема
„Комплексен анализ и апроксимации в комплексната равнина” , НС
РЕШИ:
Приема конспекта за кандидат-докторантски изпит по научната
специалност 01.01.04 „Математически анализ” на тема „Комплексен анализ и
апроксимации в комплексната равнина”.
.
4.6. По доклад на проф. дпн Йордан Табов, научен ръководител на
Невена Събева – докторант на самостоятелна подготовка за отчисляване с
право на защита и осъвременяване темата на дисертацията - „Адаптируем
модел за обучение по математика” , НС
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РЕШИ:
Отчислява с право на защита Невена Събева – докторант на
самостоятелна подготовка към секция ОМИ и осъвременява темата на
дисертацията - „Адаптируем модел за обучение по математика”.
4.7. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ
„Информационно моделиране” относно атестиране за втората година от
докторантурата на Емилия Саранова – докторант на самостоятелна подготовка
с научен ръководител доц. д-р Стоян Порязов, НС
РЕШИ:
Приема атестацията за втората година от докторантурата на Емилия
Саранова – докторант на самостоятелна подготовка към ВНЗ „Информационно
моделиране”.
4.8. Доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ за обява на
конкурс за професор в научното направление „Информатика (математическа
лингвистика и обработка на знания в цифрови библиотеки и електронно
обучение)”. Налице са водещи научни разработки и резултати в областите на
моделирането и обработката на знания цифрови библиотеки, концептуалното
моделиране на цифрови библиотеки с мултимедийно съдържание, онтологично
представяне на знанията и приложенията им в средствата за електронно
обучение и управление на знанията. По доклада НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор по научната специалност 01.01.12
„Информатика (математическа лингвистика и обработка на знания в цифрови
библиотеки и електронно обучение)” със срок два месеца от обявата във в.
„Държавен вестник”.
4.9. Доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ за обява на
конкурс за професор в научното направление „Информатика (софтуерни
технологии)” Открояващи резултати са постигнати в областта на софтуерните
технологии – оценка и осигуряване качеството на софтуера, оценката на
софтуерните системи и тяхната използваемост, гъвкави методи за разработка на
софтуера. По доклада НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор по научната специалност 01.01.12
„Информатика (софтуерни технологии)” със срок два месеца от обявата във в.
„Държавен вестник”.
4.10. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция
„Диференциални уравнения и математическа физика” с предложение ИМИ да
бъде съорганизатор на конференцията „Частни диференциални уравнения и
приложения” посветена на 65 годишния юбилей на акад. Петър Попиванов, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно предложението ИМИ да бъде съорганизатор и
домакин на конференцията „Частни диференциални уравнения и приложения”
посветена на 65 годишния юбилей на акад. Петър Попиванов без финансови
ангажименти.
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4.11. По доклад на доц. дмн Виржиния Кирякова, председател на
Оргкомитета на конференция “TMSF’2011” посветена на 80 годишнината на
проф. дмн Петър Русев с предложение ИМИ да бъде съорганизатор и домакин
на конференцията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно предложението ИМИ да бъде съорганизатор и
домакин на конференция “TMSF’2011” посветена на 80 годишнината на проф.
дмн Петър Русев без финансови ангажименти.
.
4.12. По доклад на доц. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция
„Математическа лингвистика” за зачисляване на Радослав Йошинов, директор
на лабораторията по Телематика при БАН в докторантура на самостоятелна
подготовка по научната специалност 01.01.12 „Информатика” на тема:
„Методи, модели и системи за оценка на придобити професионални
компетенции в рехабилитационната медицина и медицинската рехабилитация и
ерготерапията” с научен консултант доц. д-р Радослав Павлов, НС
РЕШИ:
Зачислява Радослав Йошинов, директор на лабораторията по Телематика
при БАН в докторантура на самостоятелна подготовка по научната специалност
01.01.12 „Информатика” на тема: „Методи, модели и системи за оценка на
придобити професионални компетенции в рехабилитационната медицина и
медицинската рехабилитация и ерготерапията” с научен консултант доц. д-р
Радослав Павлов.
По точка пета от дневния ред
5.1. Чл.-кор. дмн Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ съобщи
за работата по подготвянето на препоръчителни програми за подготовка на
докторанти. Следващото заседание на НС се насрочва за 13.05.2011 г.

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

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