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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 7) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 13.05.2011 г. от 

14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, доц. д-р А. Ескенази, акад. П. 

Кендеров, акад. С. Додунеков, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, 
проф. дмн Е. Панчева, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Л. Мутафчиев, проф. дмн 

Н. Янев, проф. дмн О. Мушкаров, проф. дмн П. Бойваленков, доц. дмн Е. 

Стоименова, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р В. Сотиров, 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, акад. П. Попиванов (чужб.), чл.-

кор. Е. Хорозов, проф. дмн С. Недев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Н. 

Кутев. 
 

 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. 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Доклад на Директора на ИМИ. 

 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

 

 3. Приемане на Правилник за приема и обучението на докторантите 

в ИМИ и Указания за изготвянето на документацията в електронен вид за 

кандидатстване, за написването на рецензии и становища по конкурси за 

заемане на академичните длъжности „доцент” и „професор” и написване 

на рецензии и становища за дисертации за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на 

науките”. 

 

4. Доклади. 

 

5. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ информира членовете 
на НС, че е готова програмата за Юбилейната сесия, посветена на 50 години от 
създаването на първия изчислителен център в България. 
 След тази точка напусна доц. д-р Георги Илиев. 
 

По точка втора от дневния ред 

 2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ направи 

предложения за промени в Статута на почетни членове на ИМИ-БАН. След 

разисквания, НС единодушно 
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РЕШИ: 

 Приема предложените промени в Статута на почетни членове на ИМИ-

БАН.  

 

 2.2. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ 

направи предложение да бъде даден статут на Почетен член на ИМИ-БАН на 
акад. Петър Попиванов за цялостната му научна дейност и навършването на 65 

годишна възраст. НС  

РЕШИ: 

 Избира акад. Петър Попиванов за Почетен член на ИМИ-БАН.  

 

 2.3. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ информира 
членовете на НС за състоянието на заплащането от Централна библиотека на 
книгообмена на списанията на ИМИ. 

 

По точка трета от дневния ред 

 3.1. Доц. д-р Евгения Сендова, председател на Комисията по 
актуализиране и привеждане в европейски вид на Докторските програми на 
ИМИ представи проекта на Комисията. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложените промени, след направените корекции. 

 

 3.2. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ представи 

проекта за Указания за изготвянето на документацията в електронен вид за 
кандидатстване, за написването на рецензии и становища по конкурси за 
заемане на академичните длъжности „доцент” и „професор” и написване на 
рецензии и становища за дисертации за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”. След 

разискванията, НС с един „въздържал се”  

РЕШИ: 

 Приема предложените Указания за изготвянето на документацията в 
електронен вид за кандидатстване, за написването на рецензии и становища по 
конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент” и „професор” и 

написване на рецензии и становища за дисертации за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на 
науките” с направените промени. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на секция 
„Анализ, геометрия и топология” и заявление на доц. д-р Величка Милушева 
относно продължаване на трудовия й договор по реда на чл. 68 от Устава на 
БАН като доцент , НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор като доцент по реда на чл. 68 от Устава 
на БАН на д-р Величка Милушева. 

 

4.2. По доклад на проф. дмн Петър Станчев ръководител на секция 
„Информационни системи” и молба на доц. д-р Антон Илиев относно 
продължаване на трудовия му договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 
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РЕШИ: 

Продължава трудовия договор като доцент по реда на чл. 68 от Устава на БАН 

на д-р Антон Илиев. 
 

 4.3. По приемане на атестации на докторанти за 2010 г., НС 

РЕШИ: 

 Приема атестациите за 2010 година на 
 - Николай Иванов Тодоров, редовен докторант към секция „Софтуерни 

технологии” с научен ръководител доц. д-р Аврам Ескенази; 

 - Цветелина Петрова Ковачева, докторант на самостоятелна подготовка 
към секция „Софтуерни технологии” с научен ръководител доц. д-р Аврам 

Ескенази; 

 - Владимир Димитров Георгиев, задочен докторант към секция 
„Математическа лингвистика” с научен ръководител доц. д-р Радослав Павлов; 
 - Любомил Николчев Драганов, задочен докторант към секция 
„Математическа лингвистика” с научни ръководители доц. д-р Евгения 
Сендова и проф. Димитър Трендафилов; 
 - Лилия Радославова Павлова, задочен докторант към секция 
„Математическа лингвистика” с научни ръководители доц. д-р Евгения 
Сендова и проф. Маия Богданова. 
 

 4.4. По доклад на доц. д-р Андрей Андреев, научен консултант на Инна 
Петрова Николова, докторант на самостоятелна подготовка към секция 
„Математическо моделиране” за отчисляването й с право на защита, НС 

РЕШИ: 

 Отчислява с право на защита на Инна Петрова Николова, докторант на 
самостоятелна подготовка към секция „Математическо моделиране”. 

 

 4.5. По доклад на доц. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция 
„Математическа лингвистика” за отчисляване с право на защита на Владимир 
Димитров Георгиев, задочен докторант към секцията, НС 

РЕШИ: 

 Отчислява с право на защита Владимир Димитров Георгиев, задочен 

докторант към секцията. 
 4.6. По доклад на доц. д-р Евгения Сендова, научен ръководител на 
задочните докторанти към секция „Математическа лингвистика” Любомил 
Драганов и Лилия Павлова за отчисляване с право на защита, НС 

РЕШИ: 

 Отчислява с право на защита Любомил Драганов и Лилия Павлова, 
задочни докторанти към секцията. 
 

 4.7. По доклад на доц. д-р Цонка Байчева, научен ръководител на Иван 

Ангелов, задочен докторант към секция МОИ за прекъсване на докторантурата 
за една година, НС 

РЕШИ: 

 Прекъсва за една година докторантурата на Иван Ангелов, задочен 

докторант към секция МОИ. 
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 4.8. По приемане индивидуалния план на Радослав Йошинов, докторант 
на самостоятелна подготовка към секция Математическа лингвистка, НС 

РЕШИ: 

 Приема индивидуалния план на Радослав Йошинов, докторант на 
самостоятелна подготовка към секция Математическа лингвистка. 
 

 4.9. По доклад на проф. дмн Огнян Кунчев с предложение за обява на 
една задочна докторантура по научната специалност 01.01.11 „Изследване на 
операциите” на тема: „Числен анализ на риска на конвертируеми бондове в 
математическите финанси”, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложението за обява на една задочна докторантура по 
научната специалност 01.01.11 „Изследване на операциите” на тема: „Числен 

анализ на риска на конвертируеми бондове в математическите финанси”. 

 

 4.10. По доклад на проф. дмн Юлиан Ревалски, ръководител на секция 
Изследване на операциите за обява на една задочна докторантура по научната 
специалност 01.01.11 „Изследване на операциите”, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложението за обява на една задочна докторантура по 
научната специалност 01.01.11 „Изследване на операциите”. 

 

 4.11. По предложение от секция „Математическа лингвистика” за обява 
на една задочна докторантура по научната специалност 01.01.12 

„Информатика”, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложението за обява на една задочна докторантура по 
научната специалност 01.01.12 „Информатика”. 

 4.12. По предложение от ВНЗ „Информационно моделиране” за обява на 
две задочни докторантури по научната специалност 01.01.12 „Информатика” - 

една на тема „Информационно моделиране в бизнеса, като основа за вземане на 
стратегически решения” с научен ръководител доц. д-р Красимир Марков и 

една на тема „Информационно моделиране на системи за масово обслужване в 
извънредни обстоятелства” с научен ръководител доц. д-р Стоян Порязов, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложението за обява на две задочни докторантури по 
научната специалност 01.01.12 „Информатика” - една на тема „Информационно 
моделиране в бизнеса, като основа за вземане на стратегически решения” с 
научен ръководител доц. д-р Красимир Марков и една на тема 
„Информационно моделиране на системи за масово обслужване в извънредни 

обстоятелства” с научен ръководител доц. д-р Стоян Порязов. 
 

 4.13. По предложение от доц. д-р Александър Геров за една редовна 
докторантура по научната специалност 01.01.12 „Информатика” на тема 
„Задачи за разпознаване на образи със смесени непълни данни” с ръководител 
проф. дмн Венцеслав Вълев, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложението за обява на една редовна докторантура по 
научната специалност 01.01.12 „Информатика” на тема „Задачи за разпознаване 
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на образи със смесени непълни данни” с ръководител проф. дмн Венцеслав 
Вълев. 
 

 4.14 По актуализиране на типовите договори с докторанти, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложеното актуализиране на типовите договори между 
докторанти и ИМИ. 

 

 4.15. По доклад на доц. дмн Виржиния Кирякова относно организиране 
и домакинство на конференция TMSF’2011, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложението за организиране и домакинство от ИМИ на 
конференция TMSF’2011, без финансови ангажименти. 

 

 4.16. По приемане на проект за съвместни научни изследвания, НС 

РЕШИ: 

 Приема проекта за съвместни научни изследвания с Китай на тема 
„Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на хибридни 

системи” с ръководител доц. Димитър Гелев със срок 3 години. 

 

По точка пета от дневния ред 

 

 5.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ предложи проф. дмн 

Олег Мушкаров, зам. директор на ИМИ да бъде поздравен по случай 

навършването на 60 годишна възраст. 
 

 5.2. Доц. д-р Евгения Сендова, и.д. ръководител на секция ОМИ 

информира за своето предложение до Директора на ИМИ Албена Василева, 
математик в секцията да бъде повишена в длъжност „асистент”. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

      (чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р  Н. Кюркчиев) 

 

           

  

 


