РЕШЕНИЯ
(Протокол № 5)

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 27.04.2012 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, доц. д-р
Ц. Цачев, акад. П. Попиванов, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова,
проф. дпн Й. Табов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Н. Кутев, проф. д-р А.
Ескенази, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Колев, доц. д-р
И. Чипчаков, доц. д-р Н. Кольковска, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р С.
Порязов.
ОТСЪСТВАТ: акад. С. Додунеков (чужб.), проф. дмн Е. Николов, проф.
дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн О.
Мушкаров (чужб.), проф. дмн П. Бойваленков (чужб.) и доц. д-р Е. Сендова
(чужб.).
Чл.–кор. В. Дренски, председател на НС, откри заседанието. Списъчният
състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 21 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. Избор на ръководители на секции.
4. Разглеждане на статута на ВНЗ „Информационно моделиране”.
5. Номиниране за академици и член-кореспонденти на БАН.
6. Избор на жури по процедури по Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
7. Доклади.
8. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски, зам. директор на ИМИ, за
издаване на юбилеен том от избрани съчинения на академик Любомир Илиев
във връзка със 100 - годишнината от рождението му, НС
РЕШИ:
Предлага в издателския план на Академичното издателство на БАН за
2013 г. да бъде включен юбилеен том от избрани съчинения на академик
Любомир Илиев във връзка със 100 - годишнината от рождението му.
1.2. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски, зам. директор на ИМИ, за
обява на конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни
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науки, математика и информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност 01.01.11 Изследване на операциите за
нуждите на секция „Изследване на операциите“, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност 01.01.11 „Изследване на операциите“ за
нуждите на ИМИ - един със срок два месеца от обявата в ”Държавен вестник”.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС и главен редактор на
„Сердика, математическо списание" информира членовете на НС, че в
списанието ще бъде отпечатан некролог от името на секция „Алгебра и логика“
за смъртта на нашия колега д-р Андрей Тодоров. Научният съвет прие
информацията без възражение.
По точка трета от дневния ред
3.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС, съобщи за
постъпилите предложения за ръководители на секции. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира за ръководители на секции както следва:
на секция „Алгебра и логика“- доц. д-р Иван Чипчаков;
на секция „Анализ, геометрия и топология“ - проф. дмн Олег Мушкаров;
на секция ДУМФ - проф. дмн Анжела Славова;
на секция О М И - доц. д-р Тони Чехларова;
на секция „Информационни системи“ - проф. дмн Петър Станчев;
на секция „Софтуерни технологии“ - доц. д-р Нели Манева;
на секция „Мат. лингвистика“ - проф. д-р Людмила Димитрова;
на секция М О И - доц. д-р Емил Колев;
на секция „Мат. моделиране“ - проф. дмн Камен Иванов;
на секция „Вероятности и статистика“ - проф. дмн Евгения Стоименова;
на секция „Изследване на операциите“ - доц. д-р Цветомир Цачев;
на секция „Изчислителна математика“ - доц. д-р Даниела Василева;
на секция „Биоматематика“ - доц. д-р Нели Димитрова.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски съобщи за предложенията на Комисията
по научна политика и структурни промени при НС на ИМИ за статута на ВНЗ
„Информационно моделиране”. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с още две години статута на ВНЗ „Информационно
моделиране” като „временно научно звено“.
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По точка пета от дневния ред
5.1. Председателят на НС чл.-кор. В. Дренски съобщи за постъпилите до
сега предложения за номиниране на кандидати за участие в конкурса за един
академик на БАН по математически науки и двама член-кореспонденти на БАН
по математически науки. След разискванията, НС единодушно
РЕШИ:
1. Предложенията за номинации да бъдат гласувани явно.
2. Номинира чл.-кор. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски за участие в
конкурса за един академик на БАН по математически науки.
3. Номинира проф. дмн Камен Ганчев Иванов за участие в конкурса за
двама член-кореспонденти на БАН по математически науки.
4. Номинира проф. дмн Иван Николов Ланджев за участие в конкурса за
двама член-кореспонденти на БАН по математически науки.
По точка шеста от дневния ред
6.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС, информира, че по
предложение на секция „Математическа лингвистика” за избор на жури
по избора на доцент за нуждите на ИМИ в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност
01.01.12 „Информатика (информационно моделиране на фолклорното
наследство)”, обявен в ДВ бр. 16 от 24.02.2012 г., на 23.04.2012 г. НС
кореспондентно
РЕШИ:
Избира за жури:
проф дмн Петър Станчев, ИМИ-БАН;
проф. д-р Аврам Ескенази, ИМИ-БАН;
проф. д-р Людмила Димитрова, ИМИ-БАН;
проф. д-р Румен Николов, УниБИТ;
проф. дфн Искра Христова-Шомова, ФСФ-СУ;
доц. д-р Кирил Симов, ИИКТ-БАН;
доц. д-р Маргарет Димова, ФСФ-СУ.
резервни членове:
проф. д-р Радослав Павлов-ИМИ-БАН – вътрешен;
проф. д.изк.н Лозанка Пейчева, ИЕФЕМ-БАН – външен.
По точка седма от дневния ред
7.1. По молба на доц. д-р Николай Манев, досегашен ръководител на
секция МОИ, за преминаване на частично работно време по реда на чл. 68 от
Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Николай Манев за срок от 1 година за работа на
частичен трудов договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
7.2. По доклад на проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция
„Математическо моделиране“, за продължаване работата на частично работно
време по реда на чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р Николай Кюркчиев, НС
РЕШИ:

3

Продължава с 1 година срока на договора за работа на частичен
трудов договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р
Николай Кюркчиев.
7.3. По приемане атестацията на Николай Ноев, редовен докторант към
секция МОИ с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова, НС
РЕШИ:
Приема атестацията за 2010-2011 г. на Николай Ноев, редовен докторант
към секция МОИ с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова.
7.4. По приемане конспекта за изпит по „Системи за управление и
обработка на цифрови многоезични бази данни“ от индивидуалния план на
Ралица Дуцова, задочен докторант към секция „Математическа лингвистика“ с
научен ръководител проф. д-р Людмила Димитрова, НС
РЕШИ:
Приема конспекта за изпит по „Системи за управление и обработка на
цифрови многоезични бази данни“ от индивидуалния план на Ралица Дуцова,
задочен докторант към секция „Математическа лингвистика“ с научен
ръководител проф. д-р Людмила Димитрова.
7.5. По приемане на конспекти за изпити по „Операционно смятане“ и
„Конволюционно смятане“ от индивидуалния план на Юлиян Цанков,
докторант на самостоятелна подготовка към секция „Анализ, геометрия и
топология“ с научен консултант чл.-кор. Иван Димовски, НС
РЕШИ:
Приема конспектите за изпити по „Операционно смятане“ и
„Конволюционно смятане“ от индивидуалния план на Юлиян Цанков,
докторант на самостоятелна подготовка към секция „Анализ, геометрия и
топология“ с научен консултант чл.-кор. Иван Димовски.
7.6. По доклад на доц. д-р Борислав Лазаров, научен ръководител на
Катя Чалъкова и Ангел Гушев, задочни докторанти към секция ОМИ, за
промени в индивидуалният им план, НС
РЕШИ:
Приема в индивидуалните планове на Катя Чалъкова и Ангел Гушев,
задочни докторанти към секция ОМИ, вместо двата изпита по общотеоретична
и компютърна подготовка да бъдат включени изпит по компютърни умения и
изпит по английски език.
7.7. По доклад на проф. дмн Виржиния Кирякова, ИД ръководител на
секция „Анализ, геометрия и топология“, за избиране на акад. Станимир
Троянски за асоцииран член на ИМИ, НС
РЕШИ:
Избира акад. Станимир Троянски за асоцииран член на ИМИ.
7.8. По доклад на проф. дмн Виржиния Кирякова, ИД ръководител на
секция „Анализ, геометрия и топология“ за избиране на доц. д-р Йорданка
Панева-Коновска за асоцииран член на ИМИ, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Йорданка Панева-Коновска за асоцииран член на ИМИ.
7.9. По доклад на проф. дмн Виржиния Кирякова, ИД ръководител на
секция „Анализ, геометрия и топология“, за отчисляване без право на защита
поради изтичане на срока на докторантурата на Красимир Иванов Кръстев,
докторант на самостоятелна подготовка към секцията с научни консултанти
проф. д-р Станчо Димиев и доц. д-р Лилия Апостолова, НС
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РЕШИ:
Отчислява Красимир Иванов Кръстев, докторант на самостоятелна
подготовка към секция „Анализ, геометрия и топология“ с научни консултанти
проф. д-р Станчо Димиев и доц. д-р Лилия Апостолова без право на защита
поради изтичане на срока на докторантурата.
7.10. По доклад на проф. дпн Сава Гроздев, научен консултант на
Румяна Несторова, докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ,
за определяне на доц. д-р Борислав Лазаров за втори консултант по
докторантурата, НС
РЕШИ:
Определя доц. д-р Борислав Лазаров за втори консултант по
докторантурата на Румяна Несторова, докторант на самостоятелна подготовка
към секция ОМИ.
7.11. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ
„Информационно моделиране“, за анонимна рецензия на създадената от проф.
д.мед.н. Рангел Милков Павлов формула за изчисляване на планетарния
ерозивен индекс, НС
РЕШИ:
Приема рецензията от анонимния рецензент.
По точка осма от дневния ред
8.1. Акад. Петър Попиванов информира членовете на Научния съвет за
дискусията и решенията на БАН за конкурса за академици и членкореспонденти по математически науки.
8.2. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи, че
следващото заседание на НС ще бъде на 11 май 2012 г. от 14 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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