РЕШЕНИЯ
(Протокол № 3)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 28.03.2014 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. 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 М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн П. Бойваленков, 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, доц. д-р С. Порязов и ас. д-р М.
Борисов - член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й.
Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн Н. Янев и доц. д-р Е. Сендова
(чужб.).
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки
починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 21 души. При
откриването на заседанието 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. Обсъждане на структурни промени.
4. Избор на „професор” за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и
приложение на математиката (Динамични модели на биопроцеси, анализ,
аналитична устойчивост и стабилизируемост)”. Предложение на научното жури доц.
д-р Нели Стоянова Димитрова.
5. Доклади.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад на Галина Георгиева, главен счетоводител на ИМИ, за утвърждаване
на окончателният бюджет на ИМИ за 2013 година, НС
РЕШИ:
Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ за 2013 година.
1.2. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно обява на
конкурс за „професор” за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност 01.01.04 „Математически анализ“. След разискванията, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за „професор” за нуждите на ИМИ област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност 01.01.04 „Математически анализ“ за нуждите на ИМИ
със срок 2 месеца от обявата в „Държавен вестник”.
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1.3. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно
обявяване на годишна награда на ИМИ на името на академик Стефан Додунеков за
награждаване в края на всяка учебна година с грамота и малка парична награда на найдобре завършилия ученик от Прогимназията в гр. Килифарево. След разискванията, НС
РЕШИ:
Обявява годишна награда на ИМИ на името на академик Стефан Додунеков за
награждаване в края на всяка учебна година с грамота и малка парична награда на найдобре завършилия ученик от Прогимназията в гр. Килифарево.
1.4. По доклад на чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, относно
предложението на акад. Едуард Саф от Университета във Вандербилд, по аналог с
подобно негово предложение в Университета „Шевченко“ в Киев и Университета в Кипър
за награда на името на родителите му, които имат украински корен, за ежегодна награда
за студент по математика. Съвместно със Факултета по математика и информатика на
Софийския университет да се учреди подобна награда, като изплащането на наградата се
осигурява от акад. Саф. След разискванията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие да се направят постъпки пред Факултета по математика и
информатика на Софийския университет за съвместно учредяване на подобна награда.
По точка втора от дневния ред
2.1. По доклад на акад. В. Дренски, председател на НС, за постъпилите нови 2
заявки за минисимпозиуми по „Теория на апроксимациите и специални функции” и
“Съвременни аналитични и числени техники и приложенията им” в рамките на
конференцията „Математически дни в София”, юли 2014 г. След разисквания, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно включването на постъпилите нови 2 заявки за
минисимпозиуми в конференцията „Математически дни в София”, юли 2014 г., без
финансови ангажименти от наша страна.
2.2. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за изпратеното от него писмо
до Общото събрание на БАН за актуализиране на хонорарите по процедурите по ЗРАСРБ.
2.3. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за получените предложения за
промени по Научно-изследователския план за 2014-2016 г.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Утвърждава Научно-изследователският план за 2014-2016 г. с направените
предложения за окрупняване на теми.
По точка трета от дневния ред
3.1. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за получените протоколи от
заседания на секциите „Изчислителна математика”, „Математическо моделиране” и
„Биоматематика” с предложение за обединяване в секция „Математическо моделиране и
числен анализ” и на секциите „Изследване на операциите” и „Вероятности и статистика” с
предложение за обединяване в секция „Изследване на операциите, вероятности и
статистика”. Той подчерта изключително колегиалните стил и атмосфера при
разискванията по преструктурирането на секциите. След разискванията, НС
РЕШИ:
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1. Закрива секции „Изчислителна математика”, „Математическо моделиране” и
„Биоматематика” и на базата на техния щат разкрива секция „Математическо
моделиране и числен анализ”.
2. Избира доц. д-р Нели Димитрова за ръководител на секция „Математическо
моделиране и числен анализ” за срок до 01.05.2016 г.
3. Закрива секции „Изследване на операциите” и „Вероятности и статистика” и на
базата на техния щат разкрива секция „Изследване на операциите, вероятности и
статистика”.
4. Избира доц. д-р Цветомир Цачев за ръководител на секция „Изследване на
операциите, вероятности и статистика” за срок до 01.05.2016 г.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Проф. дмн Е. Стоименова прочете доклад на проф. д-р Николай Кюркчиев,
председател на Научното жури за избор на „професор” за нуждите на ИМИ по област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и
приложение на математиката (Динамични модели на биопроцеси, анализ, аналитична
устойчивост и стабилизируемост)” с единствен кандидат доц. д-р Нели Димитрова.
Проведоха се разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Нели Стоянова Димитрова за „професор” по област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.5. Математика, научна специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение
на математиката (Динамични модели на биопроцеси, анализ, аналитична устойчивост и
стабилизируемост)”.
По точка пета от дневния ред
5.1. По предложението от академици и член-кореспонденти от институтите от
направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“, за наименуване
на ИМИ на името на академик Любомир Илиев след разискванията, НС
РЕШИ:
Предложението от академици и член-кореспонденти от институтите от
направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ за наименуване на
ИМИ на името на академик Любомир Илиев да се изпрати до секциите за обсъждане и
предложенията да се разгледат на следващото Общо събрание на ИМИ.
5.2. По утвърждаване на Статута на награда по математика се проведе дискусия.
След дискусията, НС
РЕШИ:
1. Утвърждава предложения Статут с направените промени.
2. Определя Международен комитет за наградата:
- акад. Веселин Дренски, председател;
- проф. дмн Лъчезар Стоянов;
- акад. Джонатан Борвайн;
- акад. Едуард Саф;
- акад. Видар Томе.
Комитетът може да се попълва допълнително.
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3. Номинации за наградата да се приемат до края на м.юли 2014 г.
5.3. По доклад на проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция
„Математическа лингвистика“, относно определяне на научно жури по конкурса за
„главен асистент” за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, научна специалност 01.01.12 „Информатика (цифрови библиотеки и
обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки)” и въпросник за
провеждане на конкурсния изпит, НС
РЕШИ:
1. Утвърждава въпросника за провеждане на конкурсния изпит.
2. Предлага на Директора на ИМИ да назначи Научно жури в състав:
1. проф. д-р Радослав Павлов, ИМИ-БАН;
2. проф. д-р Людмила Димитрова, ИМИ-БАН;
3. проф. д-р Боян Бончев, ФМИ-СУ;
4. доц. д-р Мария Желева, БСУ;
5. доц. д-р Евгения Ковачева, УНИБИТ.
5.4. По съгласуване на годишния отчет на Лабораторията по телематика за 2013
година, НС
РЕШИ:
Възлага на проф. д-р Радослав Павлов да прегледа годишния отчет на
Лабораторията по телематика за 2013 година.
5.5. По съгласуване на годишния отчет на Националната лабораторията по
компютърна вирусология за 2013 година, НС
РЕШИ:
Възлага на доц. д-р Цветомир Цачев да прегледа годишния отчет на Лабораторията
по компютърна вирусология за 2013 година.
5.6. По атестиране на докторанти, НС
РЕШИ:
Атестира положително:
- за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. Диана Кирилова Неделчева, докторант на
самостоятелна подготовка към секция „Изследване на операциите, вероятности и
статистика” с научен ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски;
- за периода 15.01.2013 – 15.01.2014 г. Детелина Кирилова Киркова, редовен
докторант към секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика” с научен
ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски;
- за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. Юлиан Цанков Цанков, докторант на
самостоятелна подготовка към секция „Анализ, геометрия и топология” с научен
ръководител чл.-кор. Иван Димовски.
5.7. По приемане индивидуални планове, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалния план на Детелина Кирилова Киркова, редовен докторант
към секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика” с научен ръководител
чл.-кор. Юлиан Ревалски;
Отлага приемането на индивидуалния план на Ангел Николаев Инков, задочен
докторант към НЛКВ с научен ръководител доц. д-р Димитрина Полимирова.
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5.8. По доклад на проф. дмн Светослав Марков относно участие на ИМИ като
съорганизатор на 4-тата Международна интердисциплинарна конференция по
Биоматематика „БИОМАТ-2014” 22-27 юни 2014 г.
РЕШИ:
Дава съгласие относно участие на ИМИ като съорганизатор на 4-тата
Международна интердисциплинарна конференция по Биоматематика „БИОМАТ-2014”
22-27 юни 2014 г. без финансови ангажименти.
5.9. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ
относно участие на ИМИ като съорганизатор на NTADES 2014, 1-5 юли 2014 г., НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно участие на ИМИ като съорганизатор на NTADES 2014, 1-5
юли 2014 г. без финансови ангажименти.
5.10. По доклад на доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно
продължаване на трудовия договор за частично работно време по реда на чл. 68 от Устава
на БАН на доц. д-р Николай Манев се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор за частично работно време по реда на чл. 68 от
Устава на БАН на доц. д-р Николай Манев с 1 година.
5.11. По доклад на гл. ас. д-р Ирина Георгиева относно продължаване на трудовия
договор за частично работно време по реда на чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р
Борислав Радков Драганов се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на частично работно време по реда на чл. 68 от
Устава на БАН на доц. д-р Борислав Драганов с 1 година.
По точка шеста от дневния ред
6.1. Акад. Веселин Дренски, председател на НС, проф. Аврам Ескенази и проф.
дмн Виржиния Кирякова, членовете на ПНЕК по математика и информатика при ФНИ,
информираха за постъпилото писмо от ФНИ - ИМИ да представи списък на чуждестранни
учени, които да бъдат номинирани за рецензенти по новопостъпили проекти.
Окончателните списъци трябва да се представят на научния секретар на ИМИ до 4 април
2014 година.
6.2. По устен доклад на доц. д-р Н. Димитрова, научен секретар на ИМИ, в
Библиотеката на института да бъде организирана от секция „Математическо моделиране и
числен анализ” изложба на книги и списания на тема „Математическо моделиране и
числен анализ” в периода от 31 март до 14 април 2014 г., посветена на 145-та годишнина
от създаването на БАН.
РЕШИ:
Дава съгласие за организирането на изложбата в указания период, която да е
посветена на 145-та годишнина от създаването на БАН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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