РЕШЕНИЯ
Протокол № 10
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 19.12.2014 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, проф. д-р Ц. Цачев,
акад. П. Попиванов, чл.-кор. О. Мушкаров, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова,
проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов,
проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков,
проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн Е. Колев, доц.
д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Н. Кольковска, доц. д-р С.
Порязов и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: Няма отсъстващи.
Заседанието протече под председателството на проф. дмн Е. Стоименова, зам.
председател на НС, поради заетостта на акад. В. Дренски и акад. П. Попиванов на заседание
на Събранието на академиците в БАН. Списъчният състав на НС (включвайки починалия
проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 24 души. На заседанието
присъстваха 24, както и 1 със съвещателен глас. Има необходимият кворум, следователно
заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно доклада на
доц. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, за обява на конкурс за „доцент” по
научната специалност 01.01.12 Информатика (компютърни методи за изследване на
комбинаторни структури), НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за „доцент” по научната специалност 01.01.12 Информатика
(компютърни методи за изследване на комбинаторни структури) за нуждите на ИМИ със
срок от два месеца от обявата във в. „Държавен вестник”.
1.2. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно доклада на
проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС, за обява на конкурс за „доцент” по
научната специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за „доцент” по научната специалност 01.01.10 Теория на
вероятностите и математическа статистика със срок от два месеца от обявата във в.
„Държавен вестник”.
1.3. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, отбеляза необходимостта от
пълно отчитане на дейностите, допринасящи към бюджета на ИМИ. Той препоръча всички
дейности по публикации, работа по проекти, експертна дейност, както и намерените
цитирания, да не се пропускат в отчетите, както и да се отчита и дейността на колегите в
чужбина. Очаква се резултат от нашата активност по европейски проекти.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
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По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно
зачисляване в задочна докторантура, НС
РЕШИ:
Зачислява в задочна докторантура, считано от 01.01.2015 г. както следва по:
- Информатика и компютърни науки (Информатика) на:
Анани Георгиев Ризов с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова;
Камен Петров Ангелов с научен ръководител проф. дмн Петър Станчев;
Йордан Щонов Пойдовски с научен ръководител доц. д-р Румен Радев;
- Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) на:
Тихомир Богословов Иванов с научен ръководител проф. д-р Нели Димитрова.
3.2. По приемане атестациите на докторанти, НС
РЕШИ:
Приема атестациите на следните докторанти:
- Тодор Христомиров Брънзов, редовен докторант към секция СОФТИС, с научен
ръководител проф. д-р Нели Манева за 2014 г.;
- Катя Пламенова Костова, задочен докторант към ВНЗ „Информационно
моделиране“, с научни ръководители доц. д-р Стоян Порязов и доц. д-р Емилия Саранова за
2014 .;
- Любомир Владимиров Андреев, редовен докторант към секция АГТ, с научен
ръководител проф. дмн Николай Николов за 2014 г.;
- Детелина Кирилова Кирова, редовен докторант към секция ИОВС, с научен
ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски за 2014 г.;
- Диана Кирилова Неделчева, докторант на самоподготовка към секция ИОВС, с
научен ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски за времето до 21.11.2014 г.;
- Ангел Николаев Инков, задочен докторант към НЛКВ, с научен ръководител доц.
д-р Димитрина Полимирова за 2014 г.;
- Красимир Димитров Миланов, докторант на самоподготовка към секция ИОВС, с
научен ръководител проф. дмн Огнян Кунчев за 2014 г.;
- Галя Божидарова Пенчева, редовен докторант към секция ОМИ, с научен
ръководител доц. д-р Тони Чехларова за 2014 г.;
- Мария Тодорова Браухле, задочен докторант към секция ОМИ, с научни
ръководители доц. д-р Тони Чехларова и акад. Петър Кендеров за 2014 г.;
- Румяна Георгиева Ангелова, задочен докторант към секция ОМИ, с научен
ръководител доц. д-р Тони Чехларова за 2014 г.;
- Иван Димов Петков, задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители
доц. д-р Тони Чехларова и доц. д-р Евгения Сендова 2014 г.;
- Боряна Атанасова Куюмджиева, задочен докторант към секция ОМИ, с научен
ръководител доц. д-р Тони Чехларова за 2014 г.;
- Монка Добрева Коцева, задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители
доц. д-р Тони Чехларова и доц. д-р Радослав Йошинов за 2014 г.;
- Борислава Кирилова Виденова, задочен докторант към секция ОМИ, с научни
ръководители проф. дпн Сава Гроздев и проф. дмн Николай Николов за 2014 г.;
- Веселин Златилов Стамов, задочен докторант към секция ОМИ, с научни
ръководители проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Иван Держански за 2014 г.
3.3. По приемане на индивидуални планове на докторанти, НС
РЕШИ:
Приема:
- промяната в индивидуалния план на Красимир Димитров Миланов, докторант на
самоподготовка към секция ИОВС, с научен ръководител проф. дмн Огнян Кунчев;
- индивидуалния план за третата година на Ангел Николаев Инков, задочен докторант
към НЛКВ, с научен ръководител доц. д-р Димитрина Полимирова.
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3.4. По доклад на проф. д-р Нели Манева, ИД ръководител на секция СОФТИС, НС
РЕШИ:
Одобрява конспекта по „Информатика” от индивидуалния план на - Тодор
Христомиров Брънзов, редовен докторант към секция СОФТИС, с научен ръководител проф.
д-р Нели Манева за 2014 г.
3.5. По отчисляване с право на защита на докторанти, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита следните докторанти:
- Диана Кирилова Неделчева, докторант на самоподготовка към секция ИОВС, с
научен ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски;
- Стоян Иванов Ненков, задочен докторант към секция ИОВС, с научен ръководител
проф. д-р Евгения Стоименова.
3.6. По доклад на проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на Атестационната
комисия, относно приемане на решения на АК, НС
РЕШИ:
1. Приема Oбобщен доклад на Председателя на Атестационната комисия до УС на
БАН с данни за проведената през 2014 г. атестация в ИМИ на групата учени „гл. асистенти и
асистенти без ОНС д-р”, съдържащ следната информация:
Брой на учени от ИМИ в групата гл. асистенти и асистенти без о.н.с. „д-р”: 18
Подадени атестационни карти: 16 бр.
Отложени решения по атестацията на 2 бр. учени.
Минимален точков резултат: 37 т.
Максимален точков резултат: 584 т.
Среден точков резултат: 275 т. (ср.т.), Медиана: 289.5 т.
Критичен праг: 22% от ср.т. = 275 х 0,22 = 60.5 т.
Брой на учени под критичния праг: 1.
Брой учени с решения за последваща повторна атестация до 1 и ½ год.
(поради отчетени недостатъчно задоволителни резултати): 3 бр.
2. Приема предложената атестационна карта за научно-помощния и административен
персонал в ИМИ, която да бъде използвана за целите на текущата атестация в ИМИ.
3. Поради резултат от атестационната карта (37 т.) под критичния праг за групата “гл.
ас. и ас. без ОНС д-р” (60,5 т) и липса на научни публикации за периода, приема оценката за
отрицателна атестация на ас. Кръстю Гумнеров (секция ИОВС) – оценка С+, с препоръка за
последващо преатестиране в срок до година и половина.
4. В допълнение към приетите от НС на 28.11.2014 г. резултати в точки от
атестационните им карти, приема следните словесни оцeнки и препоръки по атестацията на
споменатите в т. 1 група учени.
- За всеки от гл. асистенти: Емил Ст. Келеведжиев (секция ИОВС, 584 т.), Георги М.
Врагов (секция СофТис, 461 т.), Йорданка Г. Горчева (секция ОМИ, 395,59 т.), Любомил Н.
Драганов (секция Мат. Лингв., 316 т .), Невена Ж. Събева (ВНЗ Инф. моделиране, 285,5 т.),
Калина С. Сотирова (секция СофТис, 268 т.):
Показани много добри резултати по критериите за атестация, спомага за добрата
научно-изследователска, приложна, организационната и учебна дейности на ИМИ.
Препоръка да защити дисертационен труд за получаване на о.н.с.
- За всеки от асистентите: Борислав Ц. Йорданов (секция ДУМФ, 316 т.), Румяна К.
Йорданова (секция ДУМФ, 303 т.), Страшимир Г. Попвасилев (секция АГТ, 300 т.), Петър Г.
Далаков, секция Алгебра и логика, 290 т.), Албена А. Василева (секция ОМИ, 289 т.):
Оценка А: отговаря на заеманата академична длъжност и спомага за добрата научноизследователска, приложна, организационната и учебна дейности на ИМИ. Препоръка да
защити дисертационен труд за получаване на о.н.с. (или съответно, да легализира дипломата
си за придобита в чужбина о.н.с.).
- За асистентите:
Десислава В. Димкова (ВНЗ Инф. моделиране, 243 т.) - Оценка Б: Отговаря на заема3

ната длъжност, и спомага за добрата научно-изследователска, приложна, организационната
и учебна дейности на ИМИ.
Свилена Й. Христова (ВНЗ Инф. моделиране, 111 т.) - Оценка Б: Отговаря на заеманата длъжност
- За асистентите: Росен С. Крачунов (секция ИОВС, 117 т.), Стою Ц. Баров (секция
АГТ, 84 т.):
Оценка Б: Отговаря на заеманата длъжност, с препоръка да публикува научните си
резултати и за последващо преатестиране в срок до година и половина. Да
защити дисертационен труд за о.н.с. (или съответно да легализира дипломата си за
придобита в чужбина о.н.с.).
От тази точка на заседанието присъстват акад. В. Дренски и акад. П. Попиванов.
3.7. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ,
относно преминаване на Тихомир Вълчев от заеманата академична длъжност главен
асистент в ИЯИЯЕ на същата длъжност в ИМИ-БАН се проведоха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно преминаване на Тихомир Вълчев от заеманата академична
длъжност „главен асистент” в ИЯИЯЕ на същата длъжност в ИМИ-БАН.
3.8. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно
моделиране”, относно продължаване договора на доц. д-р Емилия Саранова на частично
работно време за срок от 1 година по реда на чл. 68 от Устава на БАН, считано от
01.01.2015 г. се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно продължаване с 1 година договора на доц. д-р Емилия
Саранова на частично работно време за срок от 1 година по реда на чл. 68 от Устава на БАН,
считано от 01.01.2015 г.
3.9. По приемане на отчети на проекти за съвместно сътрудничество, НС
РЕШИ:
Приема следните отчети на проекти за съвместно сътрудничество с:
- Русия:
- на тема „Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането” с ръководител проф.
дмн Петър Бойваленков;
- на тема „Комплексен анализ, комплексна геометрия и математическа физика” с
ръководител проф. дмн Йохан Давидов;
- на тема „Комплексен анализ, апроксимации с рационални функции в комплексната
равнина” с ръководител проф. дмн Ралица Ковачева;
- на тема „Изследване на разклоняващи се процеси, статистически изводи и
приложението им в биологията и медицината” с ръководител проф. дмн Евгения
Стоименова;
- на тема „Компютърно моделиране на естествен език и създаване на
висококачествени цифрови лингвистични ресурси“ с ръководител доц. д-р Иван Держански;
- на тема „Методи на информационното и математическо моделиране на
перспективни системи” с ръководител доц. д-р Стоян Порязов.
- Унгария:
- на тема „Комбинаторна теория на пръстените” с ръководител акад. Веселин
Дренски;
- на тема „Развитие на програмното осигуряване за мултимедия и езикови
технологии“ с ръководител проф. д-р Радослав Павлов;
- на тема „Теория на апроксимациите и анализ на Фурие” с ръководител проф. дмн
Камен Иванов.
3.10. По мнение за оценка на материала на Драгомир Христов „За решения на
задачите за трисекция на ъгъла и квадратура на кръга”, НС
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РЕШИ:
Приема становището на рецензента за липса на научен резултат.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски и проф. д-р Радослав Павлов предложиха в
Атестационната карта на учените в БАН да се включат и дейностите по работата в Общото
събрание на академиците и член-кореспондентите, както и като секретар на Отделение.
4.2. Проф. дмн Евгения Стоименова предложи отчетния доклад на НЛКВ пред НС
да бъде представен от проф. Е. Стоименова, а на Лабораторията по телематика от проф.
Радослав Павлов.
4.3. Акад. Веселин Дренски информира членовете на НС за избора на проф. дмн
Стефан Иванов и проф. дмн Светозар Маргенов за член-кореспонденти на БАН.
Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, поздрави избраните кандидати като
им пожела здраве и нови успехи.
4.4. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, предложи следващите заседания
на НС да бъдат на 23 и 30 януари 2015 г. за приемане на Отчетния доклад на ИМИ за 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
(проф. дмн Е. Стоименова)

ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(проф. д-р Ц. Цачев)
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