РЕШЕНИЯ
(Протокол № 8)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 10.06.2011 г. от
12.30 часа в Мултимедийната 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 Н.
Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн О. Мушкаров, проф. дмн П. Бойваленков,
доц. дмн Е. Стоименова, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Г. Ганчев, доц. д-р Г.
Илиев, доц. д-р Е. Сендова и доц. д-р Р. Павлов
ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Н. Кюркчиев, чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн Й.
Давидов, проф. дмн Л. Мутафчиев, проф. дмн С. Недев, ст.н.с. д-р В. Сотиров.
Председателят на НС – чл.-кор. В. Дренски откри заседанието.
Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 24 души.
Присъстват 19. 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 НС за състоянието на електронния сайт на Института.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ съобщи за
състоянието на сайта на сп. „Плиска” и книгообмена с изданията на Института.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция
„Диференциални уравнения и математическа физика” за избор на Научно жури
по защитата на гл. асистент Йонко Стойнов, редовен докторант в секцията.
Предложение: проф. дмн Цвятко Рангелов (ИМИ), проф. дмн Анжела Славова
(ИМИ), проф. дмн Йорданка Иванова (ИМех.), доц. д-р Мария Дачева (ИМех.),
доц. д-р Красимир Георгиев (ИИКТ). Резервни членове: доц. д-р Георги
Чобанов (ИМИ) и доц. д-р Елена Върбанова (ФМИ-ТУ), НС
РЕШИ:
Утвърждава предложението на секция „Диференциални
уравнения и математическа физика” за избор на Научно жури по защитата на
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гл. асистент Йонко Стойнов, редовен докторант в секцията в състав: проф. дмн
Цвятко Рангелов (ИМИ), проф. дмн Анжела Славова (ИМИ), проф. дмн
Йорданка Иванова (ИМех.), доц. д-р Мария Дачева (ИМех.), доц. д-р Красимир
Георгиев (ИИКТ). Резервни членове: доц. д-р Георги Чобанов (ИМИ) и доц. д-р
Елена Върбанова (Ф доц. д-р Мария Дачева (ИМех.), МИ-ТУ).
3.2. По молба от доц. д-р Даниела Попова и съгласие на секция „Алгебра
и логика” за прехвърлянето й в секция „Алгебра и логика”, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно прехвърлянето на доц. д-р Даниела Попова в
секция „Алгебра и логика” поради закриване на секция „Изкуствен интелект”.
3.3. По молба от доц. дмн Денка Куцарова и съгласие на секция
„Изследване на операциите” за прехвърлянето й от секция „Математическо
моделиране” в секция „Изследване на операциите”, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно прехвърлянето на доц. дмн Денка Куцарова от
секция „Математическо моделиране” в секция „Изследване на операциите”.
3.4. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция
„Диференциални уравнения и математическа физика” за продължаване
трудовия договор на проф. дмн Георги Караджов с една година
, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дмн Георги Караджов с една
година след навършване на 65 годишна възраст.
По т. 3.4. не присъства проф. дмн И. Ланджев.
3.5. По доклад на проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция
„Математическо моделиране” за продължаване трудовия договор на гл.
асистент д-р Борислав Драганов по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на гл. асистент д-р Борислав Драганов по
реда на чл. 68 от Устава на БАН.
По т. 3.5. не присъстваха акад. П. Кендеров и проф. дмн И. Ланджев.
3.6. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ
„Информационно моделиране” за продължаване трудовия договор на доц. д-р
Александър Григоров по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Александър Григоров по реда
на чл. 68 от Устава на БАН.
По т. 3.6. не присъстваха акад. П. Кендеров и проф. дмн И. Ланджев.
3.7. По доклад на проф. дмн Петър Бойваленков относно приемане на
проектно предложение “Developing Open protocols and tools for the education and
Training of voluntary organizations in the field of Civil Protection Against Natural
Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria (OUTLAND), по програмата
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GRECEEBULGARIA 2007-2013, 2nd CALL FOR PROPOSALS”, НС
РЕШИ:
Приема проектно предложение “Developing Open protocols and tools for
the education and Training of voluntary organizations in the field of Civil Protection
Against Natural Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria (OUTLAND), по

2

програмата EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME,
GRECEE-BULGARIA 2007-2013, 2nd CALL FOR PROPOSALS”.
3.8. По доклад на гл. ас. Красимира Иванова, ръководител на
Лаборатория по цифровизация на научното и културно наследство към секция
Информационни системи” за избиране на доц. д-р Никола Икономов за
асоцииран член на ИМИ, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Никола Икономов за асоцииран член на ИМИ.
По т. 3.6. не присъстваха акад. П. Кендеров и проф. дмн И. Ланджев.
3.9. По молба на проф. дмн Атанас Илиев и становище на секция
„Алгебра и логика” за избирането му за асоцииран член на ИМИ, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Атанас Илиев за асоцииран член на ИМИ.
3.10. По бележки от инж. д-р Цезар Карафеизов относно рецензията на
книжката му „Какво правя когато нищо не правя”, НС
РЕШИ:
Подкрепя рецензията на анонимния рецензент, разгледана на
заседанието на НС от 23.06.2006 г. и потвърждава решението, че документът на
д-р инж. Цезар Карафеизов не съдържа научни приноси.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Проф. дмн Николай Янев напомни, че очаква предложения за
редакционен съвет на „Плиска”.
4.2 Акад. Петър Попиванов изказа съображения относно вида на
издаваните по предложение на Ръководството дипломи за доктори, доктори на
науките, главни асистенти, доценти и професори.
4.3. Проф. дмн Елисавета Панчева обърна внимание да се изготви
представителна форма на сертификата на специализантите в ИМИ и на
заплащането на научните ръководители на задочните и редовни докторанти на
ИМИ.
4.4. Проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология” предложи отчетната сесия на секцията да бъде
посветена на 125 годишнината от рождението на академик Любомир Чакалов,
както и да се помисли за ново издание на научните му трудове. След
разискване, НС
РЕШИ:
Секция „Анализ, геометрия и топология” да проучи какви неща са
издадени от научните трудове на академик Любомир Чакалов.

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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