
Отчет на Научния съвет на ИМИ за 2011 г. 

Настоящият Научен съвет на ИМИ е избран от Общото събрание на учените 
на ИМИ на 7 февруари 2008 г., изменен е от ОС на 01.02.2010 г. след смъртта на 
академик Борислав Боянов и е допълнен от ОС на 18.02.2010 г. със доцент д-р 

Владимир Сотиров. С решение на Президиума на Висшата атестационна комисия 
на заседание на 05.03.2008 г. НС е получил права да предлага за собствени нужди 

научните звания ст.н.с. I ст. (професор) и ст.н.с. II ст. (доцент) по всички 

математически специалности. От самото начало е създаден сайт на Научния съвет 
към страницата на ИМИ в ИНТЕРНЕТ. 

 

 име научно звание, степен основна 

месторабота 

1. Веселин Стоянов Дренски чл.-кор. професор дмн ИМИ-БАН 

2. Аврам Моис Ескенази професор д-р ИМИ-БАН 

3. Николай Веселинов Кюркчиев доцент д-р ПУ 

4. Петър Радоев Попиванов акад. професор дмн ИМИ-БАН 

5. Петър Стоянов Кендеров акад. професор дмн ИМИ-БАН 

6. Стефан Манев Додунеков акад. професор дмн ИМИ-БАН 

7. Емил Иванов Хорозов чл.-кор. професор дмн СУ 

8. Иван Николов Ланджев професор дмн НБУ 

9. Камен Ганчев Иванов професор дмн ИМИ-БАН 

10. Стоян Йорданов Недев професор дмн пенсионер 

11. Елисавета Илиева Панчева професор дмн пенсионер 

12. Йордан Борисов Табов професор дпн ИМИ-БАН 

13. Йохан Тодоров Давидов професор дмн ИМИ-БАН 

14. Любен Радославов Мутафчиев професор дмн ИМИ-БАН 

15. Николай Михайлов Янев професор дмн ИМИ-БАН 

16. Олег Кръстев Мушкаров професор дмн ИМИ-БАН 

17. Николай Драганов Кутев професор дмн ИМИ-БАН 

18. Петър Георгиев Бойваленков професор дмн ИМИ-БАН 

19. Андрей Стефанов Андреев доцент д-р ИМИ-БАН 

20. Владимир Христов Сотиров доцент д-р пенсионер 

21. Георги Любомиров Илиев доцент д-р НБУ 

22. Георги Тодоров Ганчев доцент д-р ИМИ-БАН 

23. Евгения Асенова Стоименова доцент дмн ИМИ-БАН 

24. Евгения Йовкова Сендова доцент д-р ИМИ-БАН 

25. Радослав Димов Павлов професор д-р ИМИ-БАН 

През 2011 г. Научният съвет е провел 14 заседания. На тези заседания: 
Избран е ръководният екип на ИМИ за следващите 4 години; 

обявени са 7 конкурса за професор и 1 - за доцент; 
обявени са 3 редовни и 6 задочни докторантури; 

прехвърлени в други секции са 3 сътрудника на ИМИ; 

избрани са 3 ръководители на секции в ИМИ; 

присъдени са 3 научни звания „професор” по реда на ЗРАСРБ; 

избрани са научни журита за 8 процедури по ЗРАСРБ; 

предложени за избор и продължаванe на трудови договори по реда на чл. 

68 от Устава на  БАН са 1 професор, 13 доценти, 3 главни асистенти и 1 асистент;  
зачислени са 7 докторанта в. т.ч 1 в редовна докторантура, 2 в задочна 

докторантура и 4 на свободна докторантура; 
отчислени са 7 докторанта; 
атестирани са 7 сътрудника на ИМИ и 7 докторанта; 
присъдени са награди на ИМИ-БАН на НБУ и акад. Юрий Арский; 

избрани за почетни членове на ИМИ са 2 професора; 



избрани за асоциирани членове на ИМИ са 1 професор и 2 доценти; 

разгледани са въпроси на „Сердика”, Плиска” и препринтната база; 
приети са 2 становища по заявки за научни разработки; 

приети са 12 проекта за научно сътрудничество и 15 отчета на проекти за 
научно сътрудничество; 

одобрени са съвместните магистърски програми с Университета по 

библиотекознание и информационни технологии; 

учредени са и е приет статутът на две фондации; 

избрана е комисия по изготвяне на правилник за прилагане на ЗРАСРБ и са 
приети „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за 
заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на 
БАН” и „Указания за изготвянето на документацията в електронен вид за 
кандидатстване, за написването на рецензии и становища по конкурси за заемането 
на академичните длъжности „доцент” и „професор” и за написването на рецензии и 

становища за дисертации за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” и научната степен „доктор на науките” в Института по математика и 

информатика на БАН”; 

приета е „Актуализиация и привеждане в европейски вид на докторската 
програма на ИМИ-БАН”; 

номиниран е 1 учен за наградата „Питагор”; 

приета е промяна на структурата на ИМИ; 

одобрени са 9 договора и проекти за сътрудничество; 

прието е решение Отчетната сесия на ИМИ за 2011 година да бъде посветена 
на 100 годишнината от преобразуването на Българското книжовно дружество в 
Българска академия на науките 

стартирана е процедурата за избор на нов Научен съвет на ИМИ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 


