РЕШЕНИЯ
(Протокол № 9)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 01.07.2011 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: 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 Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Е. Панчева, проф. дпн
Й. Табов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, доц. д-р А. Андреев, ст.н.с. др В. Сотиров, доц. д-р Г. Ганчев , и доц. д-р Р. Павлов
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски (чужб.), акад. П. Кендеров, проф. дмн
Л. Мутафчиев, проф. дмн С. Недев, проф. дмн О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн
П. Бойваленков, доц. дмн Е. Стоименова, доц. д-р Г. Илиев и доц. д-р Е.
Сендова (чужб.).
Председателстващият доц. д-р А. Ескенази откри заседанието.
Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 22 души.
Присъстват 16. Има необходимият кворум, следователно заседанието е
законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Разглеждане предложения за продължаване трудовите договори
на хабилитирани колеги, навършили и навършващи 65 години.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ предложи в ръководния
екип на Института през този мандат да има трима заместник директори – по
научно-изследователската и научно-приложната дейност, по европейски и
национални проекти и програми и по дейностите за развитие на млади учени и
талантливи ученици и един научен секретар. След разисквания, НС
единодушно
РЕШИ:
Утвърждава предложението на акад. С. Додунеков в ръководния екип на
Института да има трима зам. директори и един научен секретар.
За зам. директор по научно-изследователската и научно-приложната
дейност, акад. Додунеков предложи чл.-кор. Юлиан Ревалски, НС
РЕШИ:
Утвърждава чл.-кор. Юлиан Ревалски за зам. директор по научноизследователската и научно-приложната дейност.
За зам. директор по европейски и национални проекти и програми акад.
Додунеков предложи доц. д-р Радослав Павлов., НС
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РЕШИ:
Утвърждава доц. д-р Радослав Павлов за зам. директор по европейски и
национални проекти и програми.
За зам. директор по дейностите за развитие на млади учени и талантливи
ученици акад. Додунеков предложи проф. дмн Олег Мушкаров, НС
РЕШИ:
Утвърждава проф. дмн Олег Мушкаров за зам. директор по дейностите
за развитие на млади учени и талантливи ученици.
За научен секретар акад. Додунеков предложи доц. д-р Нели Димитрова,
НС
РЕШИ:
Утвърждава доц. д-р Нели Димитрова за научен секретар.
По предложение на проф. дмн Н. Янев, НС
РЕШИ:
Изказва благодарност на доц. д-р Андрей Андреев за досегашната му
работа като научен секретар на ИМИ.
1.2. По предложението за обява на конкурс за професор по научната
специалност 01.01.04 „Математически анализ (интегрални трансформации и
специални функции)” за нуждите на секция „Анализ, геометрия и топология”
със срок 2 месеца, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор по научната специалност 01.01.04
„Математически анализ (интегрални трансформации и специални функции)” за
нуждите на секция „Анализ, геометрия и топология” със срок 2 месеца.
1.3. По предложението за обява на конкурс за професор по научната
специалност 01.01.12 „Информатика (компютърна лингвистика – средства и
системи за обработка на лингвистични знания)” за нуждите на секция
„Математическа лингвистика” със срок 2 месеца, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор по научната специалност 01.01.12
„Информатика (компютърна лингвистика – средства и системи за обработка на
лингвистични знания)” за нуждите на секция „Математическа лингвистика” със
срок 2 месеца.
1.4. По предложението за обява на конкурс за доцент по научната
специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на
математиката (моделиране на течения в многофазни среди)” за нуждите на
секция „Изчислителна математика” със срок 2 месеца, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за доцент по научната специалност 01.01.13
„Математическо моделиране и приложение на математиката (моделиране на
течения в многофазни среди)” за нуждите на секция „Изчислителна
математика” със срок 2 месеца.
1.5. По предложението за обява на конкурс за професор по научната
специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите и математическа статистика” за
нуждите на секция „Вероятности и статистика” със срок 2 месеца, НС
РЕШИ:
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Обявява конкурс за професор по научната специалност 01.01.10 „Теория
на вероятностите и математическа статистика” за нуждите на секция
„Вероятности и статистика” със срок 2 месеца.
1.6. По предложението за обява на конкурс за професор по научната
специалност 01.01.04 „Математически анализ (многомерен комплексен
анализ)” за нуждите на секция „Анализ, геометрия и топология” със срок 2
месеца, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор по научната специалност 01.01.04
„Математически анализ (многомерен комплексен анализ)” за нуждите на
секция „Анализ, геометрия и топология” със срок 2 месеца.
1.7. По предложението за одобряване на договор за сътрудничество
между ИМИ и ФМИ на ШУ, НС
РЕШИ:
Одобрява договора за сътрудничество между ИМИ и ФМИ на ШУ.
1.8. По предложението за одобряване на договор за сътрудничество
между ИМИ от една страна и РЕСАК и АУРЕ от друга, НС
РЕШИ:
Одобрява договора за сътрудничество между ИМИ от една страна и
РЕСАК и АУРЕ от друга.
1.9. По предложението за одобряване на договор за сътрудничество
между ИМИ и Университет Париж 6 „Пиер и Мари Кюри”, НС
РЕШИ:
Одобрява договора за сътрудничество между ИМИ и Университет
Париж 6 „Пиер и Мари Кюри”.
1.10. По доклад на Директора за взето от него решение на основание чл.
44 ал. 2 т. 6 от Устава на БАН за участие на ИМИ като учредител и член на
сдружение „Технологичен парк „роботика” Айтос, НС
РЕШИ:
На основание чл.40 ал.1 т.3 от Устава на БАН утвърждава това решение.
По точка втора от дневния ред
2.1. Доц. д-р Аврам Ескенази, зам. председател на НС на ИМИ съобщи
за предложените изменения и допълнения към Правилника за условията за реда
за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в
Института по математика и информатика, изпратени и по електронната поща.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Приема предложените изменения и допълнения към Правилника за
условията за реда за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности в Института по математика и информатика.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ за
продължаване договора на доц. д-р Аврам Ескенази с една година на основание
параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН,
НС
РЕШИ:
Продължава договора на доц. д-р Аврам Ескенази с една година на
основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Устава на БАН.
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3.2. По доклад на проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на секция
„Анализ, геометрия и топология” за продължаване договора на доц. д-р Георги
Ганчев с една година на основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава договора на доц. д-р Георги Ганчев с една година на
основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Устава на БАН.
3.3. По доклад на доц. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция
„Математическа лингвистика” за продължаване договора на доц. д-р Людмила
Димитрова с една година на основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава договора на доц. д-р Людмила Димитрова с една година на
основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Устава на БАН.
3.4. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ
„Информационно моделиране” за продължаване договора на проф. дпн Йордан
Табов с една година на основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава договора на проф. дпн Йордан Табов с една година на
основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Устава на БАН.
По т. 3.4. не присъства проф. дпн Йордан Табов.
3.5. По доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ за
продължаване договора на проф. дмн Николай Янев с една година на основание
параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН,
НС
РЕШИ:
Продължава договора на проф. дмн Николай Янев с една година на
основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Устава на БАН.
3.6. По доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ за
продължаване договора на доц. д-р Евгения Сендова с една година на
основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава договора на доц. д-р Евгения Сендова с една година на
основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Устава на БАН.
3.7. По доклад на проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция
„Математическо моделиране” за продължаване договора на доц. д-р Андрей
Андреев с една година на основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава договора на доц. д-р Андрей Андреев с една година на
основание параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Устава на БАН.
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По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ за избор на
жури по конкурса за професор по научната специалност 01.01.12
„Информатика (математическа лингвистика и обработка на знания в цифрови
библиотеки и електронно обучение)”, обявен в ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., НС
РЕШИ:
По конкурса за професор по научната специалност 01.01.12
„Информатика (математическа лингвистика и обработка на знания в цифрови
библиотеки и електронно обучение)”, обявен в ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г.
предлага на директора на ИМИ да назначи научно жури както следва:
– външни: проф. д-р Румен Николов (УНИБИТ), акад. Янош Деметрович
(Унгарска академия на науките), доц. д-р Красен Стефанов (ФМИ-СУ), доц. д-р
Силвия Илиева (ФМИ-СУ), резерва доц. д-р Данаил Дочев (ИИКТ-БАН)
– вътрешни: акад. Стефан Додунеков, проф. дмн Петър Станчев, доц. д-р
Евгения Сендова, резерва доц. д-р Красимир Марков.
4.2. По доклад на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ за избор на
жури по конкурса за професор по научната специалност 01.01.12
„Информатика (софтуерни технологии)”, обявен в ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г.
НС
РЕШИ:
По конкурса за професор по научната специалност 01.01.12
„Информатика (софтуерни технологии)”, обявен в ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г.
предлага на директора на ИМИ да назначи научно жури както следва:
– външни: проф. д-р Румен Николов (УНИБИТ), проф. дмн Георги
Тотков (ФМИ-ПУ), проф. д-р Станимир Стоянов (ФМИ-ПУ), проф. д-р
Владимир Занев (Кълъмбъс Юниверсити, Кълъмбъс, Джорджия САЩ) резерва
доц. д-р Боян Бончев (ФМИ-СУ)
– вътрешни: акад. Стефан Додунеков, проф. дмн Петър Станчев, доц. д-р
Людмила Димитрова, резерва доц. д-р Красимир Марков.
4.3. По доклад на доц. д-р Андрей Андреев, председател на комисията за
провеждане на кандидат докторантски изпит по научната специалност 01.01.04
„Математически анализ”, НС
РЕШИ:
Зачислява в редовна докторантура Николай Руменов Икономов по
научната специалност 01.01.04 „Математически анализ” с научен ръководител
проф. дмн Ралица Ковачева, считано от 1 август 2011 г.
4.4. По доклад на доц. д-р Андрей Андреев, председател на комисията за
провеждане на кандидат докторантски изпит по научната специалност 01.01.12
„Информатика”, НС
РЕШИ:
Зачислява в задочна докторантура по научната специалност 01.01.12
„Информатика”,считано от 1 август 2011 г. Ралица Асенова Дуцова с научен
ръководител доц. д-р Людмила Димитрова и Максим Красимиров Гойнов с
научен ръководител доц. д-р Радослав Павлов
4.5. По доклад на доц. дмн Виржиния Кирякова в.и.д. ръководител на
секция АГТ за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на
Юлиан Цанков Цанков по научната специалност 01.01.04 „Математически
анализ” на тема: „Операционни методи за намиране точни решения на линейни
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нелокални гранични задачи” с научен консултант чл.-кор Иван Димовски, НС с
един „въздържал се” и всички останали „за”
РЕШИ:
Зачислява в докторантура на самостоятелна подготовка Юлиан Цанков
Цанков по научната специалност 01.01.04 „Математически анализ” на тема:
„Операционни методи за намиране точни решения на линейни нелокални
гранични задачи” с научен консултант чл.-кор Иван Димовски
4.6. По приемане на атестацията за 2010 година на Мария Стефанова
Джумалиева-Стоева, редовен докторант към секция МОИ с научен ръководител
проф. дмн Илия Буюклиев, НС
РЕШИ:
Приема атестацията за 2010 година на Мария Стефанова ДжумалиеваСтоева, редовен докторант към секция МОИ с научен ръководител проф. дмн
Илия Буюклиев.
4.7. По приемане на конспекти за изпитите от индивидуалния план на
Радослав Йошинов, докторант на самостоятелна подготовка към секция
Математическа лингвистика с научен ръководител доц. д-р Радослав Павлов,
НС
РЕШИ:
Приема конспектите за изпитите по „Компютърни системи, мрежи и
комуникации и по „Основи на информатиката” от индивидуалния план на
Радослав Йошинов, докторант на самостоятелна подготовка към секция
Математическа лингвистика с научен ръководител доц. д-р Радослав Павлов.
4.8. По приемане на отчет за първия етап на проекта за научни
изследвания с Фонд „Научни изследвания” ДИД 02/15 на тема „Комбиниран
подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи
за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини” с ръководител проф.
дмн Цвятко Рангелов, НС
РЕШИ:
Приема отчета за първия етап на проекта за научни изследвания с Фонд
„Научни изследвания” ДИД 02/15 на тема „Комбиниран подход с метод на
гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на
пиезоелектрични материали с пукнатини” с ръководител проф. дмн Цвятко
Рангелов.
4.9. По приемане на отчет за първия етап на проекта за научни
изследвания с Фонд „Научни изследвания” ДДОКФ02/4 на тема „Съчетаване на
гъвкави методи за разработка на софтуер с модела CMMI и изграждане на
единен софтуерен процес – гъвкав CMMI” с ръководител доц. д-р Аврам
Ескенази, НС
РЕШИ:
Приема отчета за първия етап на проекта за научни изследвания с Фонд
„Научни изследвания” ДДОКФ02/4 на тема „Съчетаване на гъвкави методи за
разработка на софтуер с модела CMMI и изграждане на единен софтуерен
процес – гъвкав CMMI ” с ръководител доц. д-р Аврам Ескенази.
4.10. По одобряване на съвместна магистърска програма на ИМИ и
УНИБИТ „Цифровизация и цифрови библиотеки”, НС
РЕШИ:
Одобрява съвместната магистърска програма на ИМИ и УНИБИТ
„Цифровизация и цифрови библиотеки”.
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4.11. По одобряване на Международна конференция “Digital Preservation
and Presentation of Cultural and Scientific Heritage” 11-14.09.2011. с организатори
ИМИ и ВТУ – без финансови ангажименти за ИМИ, НС
РЕШИ:
Утвърждава участието на ИМИ като организатор на Международна
конференция “Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage”
11-14.09.2011 без финансови ангажименти.
По точка пета от дневния ред
5.1. По писмо на ЦО-БАН № 155/17.06.2011 г. относно Правилник за
дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при БАН, НС
РЕШИ:
Приема за сведение писмо на ЦО-БАН № 155/17.06.2011 г. относно
Правилник за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при
БАН.
5.2. По информацията за определянето на консултативен научен съвет
по направление Информационни и компютърни науки и технологии
РЕШИ:
Приема за сведение информацията за определяне на консултативен
научен съвет по направление Информационни и компютърни науки и
технологии.
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(доц. д-р А. Ескенази)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

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