РЕШЕНИЯ
(Протокол № 2)

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 30.01.2012 г. от
13.00 часа в Мултимедийната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н.
Кюркчиев, акад. П. Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, проф.
дмн Е. Панчева, проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й.
Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф.
дмн О. Мушкаров, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн Е.
Стоименова, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Г. Ганчев, доц. д-р Г. Илиев и
доц. д-р Е. Сендова.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн С. Недев, проф. дмн Л.
Мутафчиев и доц. д-р В. Сотиров.
Чл.–кор. В. Дренски, председател на НС, 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. Съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и
Научния съвет на ИМИ
2. Доклад на Директора на ИМИ.
3. Избор по конкурса за професор за нуждите на ИМИ. Област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4. Математика, научна специалност 01.01.10
Теория на вероятностите и математическа статистика. Предложение на
журито: доц. дмн Евгения Стоименова.
4. Избор на жури по процедура по Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
5. Доклади.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
След проведените разисквания Събранието
РЕШИ:
Приема отчета за дейността на Института по математика и информатика през
2011 година и отчетите на научните проекти, разработвани през 2011 г. и
финансирани само от бюджетната субсидия на БАН.
По точка втора от дневния ред
1.1. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция
„Математическа лингвистика” относно обява на конкурс за доцент по научната
специалност 01.01.12 Информатика (информационно моделиране на
фолклорното наследство).
РЕШИ:
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Обявява конкурс за доцент по научната специалност 01.01.12
Информатика (информационно моделиране на фолклорното наследство) за
нуждите на ИМИ със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на проф. дмн Николай Янев, председател на
Научното жури за конкурса за професор за нуждите на ИМИ. Област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.10
Теория на вероятностите и математическа статистика, НС
РЕШИ:
На основание чл. 12 ал.12 от Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН избира доц. дмн
Евгения Асенова Стоименова за „професор”.
По точка трета не присъствата доц. дмн Евгения Стоименова.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По предложение на секция „Математически основи на
информатиката” за избор на жури по защитата на образователната и
научна степен „доктор”, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика на Нина
Христова Добринкова на тема: „ Информационни системи за симулиране на
поведението на горски и полски пожари”, НС
РЕШИ:
Избира за жури:
акад. Стефан Додунеков, ИМИ-БАН;
проф. дмн Петър Бойваленков ИМИ-БАН;
проф. дмн Нина Синягина, външен;
проф. дтн Иван Димов, ИККС-БАН;
доц. д-р Красимир Георгиев, ИККС-БАН;
резервни членове:
доц. д-р Емил Колев, ИМИ-БАН – вътрешен;
проф. дтн дмн Красимир Атанасов, ИБФБМИ-БАН – външен.
По точка пета от дневния ред
5.1. По протокол от заседание на секция „Изследване на
операциите” за избиране на проф. д-р Никола Янев за асоцииран член
на ИМИ, НС
РЕШИ:
Избира проф. д-р Никола Янев за асоцииран член на ИМИ.
5.2. По доклад от проф. Румен Ангелов и проф. Светослав Марков
с предложение ИМИ-БАН да бъде съорганизатор на Конференция по
Биоматематика „БИОМАТ 2012”, НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ-БАН да бъде съорганизатор на конференция
по Биоматематика „БИОМАТ 2012” без финансови ангажименти.
5.3. По писмо от инж. д-р Цезар Карафеизов относно мнение по
предложените от автора решения на трите древни задачи (трисеция на
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ъгъла, квадратура на кръга и удвояване обема на куба) във второто
допълнено издание на книжката му „Какво правя, когато нищо не
правя”, НС
РЕШИ:
Възлага на секция „Алгебра и логика” да подготви, въз основа на
рецензия от анонимен експерт, отговор по писмото на г-н Цезар Карафеизов за
решения на трите древни задачи (трисеция на ъгъла, квадратура на
кръга и удвояване обема на куба) във второто допълнено издание на
книжката му „Какво правя, когато нищо не правя”.
5.4. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, научен
ръководител на Христина Кулина за отчисляване с право на защита, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Христина Кулина, задочен
докторант към секция МОИ.

По точка шеста от дневния ред
6.1. По предложение на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ,
поради проведените структурни промени и закриване на секция „Изкуствен
интелект” на ИМИ, НС
РЕШИ:
Прекратява проекта „Теория и приложение на изкуствения интелект”,
финансиран от бюджетната субсидия на БАН.
6.2. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ, благодари за
оперативната работа на Научния съвет през последните четири години.
6.3. Проф. дмн Николай Янев от името на членовете на НС благодари на
Ръководството на НС за успешно приключилия мандат.

ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
СЕКРЕТАР НА НС:
(проф. д-р Н. Кюркчиев)
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