РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 6)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 28.04.2017 г.
от 13.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова,
акад. В. Дренски, акад. П. Попиванов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн
И. Ланджев, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн
О. Кунчев, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р
Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р
М. Борисов – член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски (чужб.), проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн
К. Иванов (чужб.), проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. д-р Н. Кольковска (чужб.) и
доц. д-р М. Савов.
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстваха 19, както и 1 със съвещателен
глас. 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. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. В. Дренски информира, че разпределението на бюджета по институти още
не е прието, поради редица оспорвания на възприетите критерии за съставянето му.
По повод поредната защита за получаване на научната степен „доктор на науките“,
акад. В. Дренски сподели, че счита, че традицията на поставяне на основните материали на
сайта на института трябва да се запази. Декларацията от съответните кандидати, до кои
материали да има публичен онлайн достъп, следва да се попълва за всеки от типовете
конкурси.
Да се търсят всякакви начини за засилване на представянето на научната продукция
на ИМИ в интернет пространството. Един от въможните пътища е дисертациите и
препринтите да станат публично достояние онлайн (чрез достъп от страницата на
библиотеката).
2.1. Проф. д-р Нели Димитрова уточни, че препринтите се водят част от поредица
„Научни известия на ИМИ“ и имат ISSN, което вече ги прави със статут „публикуван
материал“.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че всеки четвъртък преди заседание на НС
ръководството на НС се събира и преглежда материалите. Предложи да се състои среща
между ръководството на ИМИ и ръководството на НС.
2.2. Чл.-кор. О. Мушкаров информира членовете на НС за дадените предложения за
рецензенти по конкурса на БАН по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти –
2017 г. по научно направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“.
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След разисквания НС предложи следните рецензенти по конкурса на БАН по
Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г. по научно направление
„Информационни и комуникационни науки и технологии“:




















акад. Благовест Христов Сендов, ИМИ-БАН;
акад. Петър Радоев Попиванов , ИМИ-БАН;
проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова, ИМИ-БАН;
проф. дмн Емил Миланов Колев, ИМИ-БАН;
проф. дмн Йохан Тодоров Давидов, ИМИ-БАН;
проф. дмн Николай Драганов Кутев, ИМИ-БАН;
проф. дмн Николай Михайлов Янев, ИМИ-БАН;
проф. д-р Аврам Моис Ескенази, ИМИ-БАН;
проф. д-р Красен Стефанов Стефанов, ФМИ-СУ;
проф. д-р Нели Милчева Манева, ИМИ-БАН;
проф. д-р Тинко Величков Тинчев , ФМИ-СУ;
доц. д-р Данаил Антонов Дочев, ИИКТ-БАН;
доц. д-р Иван Делчев Чипчаков, ИМИ-БАН;
доц. д-р Кирил Иванов Симов, ИИКТ-БАН;
доц. д-р Мария Христова Монова-Желева, Бургаски свободен университет;
доц. д-р Младен Светославов Савов, ИМИ-БАН;
доц. д-р Надя Пейчева Златева, ФМИ-СУ;
доц. д-р Радослав Даков Йошинов, Лаборатория по телематика-БАН;
доц. д-р Румен Иванов Трифонов, Технически университет – София.
По точка трета от дневния ред

3.1. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА, относно
номиниране на гл. ас. д-р Станислав Харизанов за наградата на БАН за млад учен „Професор
Марин Дринов“, в направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“,
НС
РЕШИ:
Номинира гл. ас. д-р Станислав Харизанов за наградата на БАН за млад учен
„Професор Марин Дринов“, в направление „Информационни и комуникационни науки и
технологии“.
3.2. По утвърждаване на конспект за трети докторантски минимум по геометрия за
Яна Алексиева, докторант на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научен
консултант доц. д-р Величка Милушева, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспект за трети докторантски минимум по геометрия за Яна Алексиева,
докторант на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научен консултант доц. д-р
Величка Милушева.
3.3. По утвърждаване на 3 конспекта за изпити по специалността на Петър Данчев,
докторант на самостоятелна подготовка към секция АЛ, по специалността алгебра и теория
на числата, с научен консултант доц. д-р Иван Чипчаков, НС
РЕШИ:
Утвърждава 3 конспекта за изпити по специалността на Петър Данчев, докторант на
самостоятелна подготовка към секция АЛ, по специалността алгебра и теория на числата, с
научен консултант доц. д-р Иван Чипчаков.
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3.4. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, р-л на секция МЛ, относно
отчисляване с право на защита на Поликсени Арапи, докторант на самостоятелна
подготовка, с научни консултанти проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Радослав Йошинов,
НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Поликсени Арапи, докторант на самостоятелна
подготовка, с научни консултанти проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Радослав Йошинов,
считано от 01.05.2017 г.
3.5. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, р-л на секция МЛ, относно
откриване на процедура за защита и избор на научно жури за защита на дисертационният
труд на Поликсени Арапи, докторант на самостоятелна подготовка към секцията, НС
РЕШИ:
Избира за научно жури по защита на дисертационния труд на Поликсени Арапи,
докторант на самостоятелна подготовка към секцията:
1. акад. Васил Сгурев – ИИКТ-БАН – външен;
2. проф. д-р Радослав Павлов – ИМИ-БАН – вътрешен, научен консултант;
3. проф. д-р Красен Стефанов – ФМИ-СУ – външен;
4. доц. д-р Мария Монова-Желева – БСУ – външен;
5. доц. д-р Десислава Панева-Маринова – ИМИ-БАН – вътрешен.
Резерви:
1. проф. д-р Аврам Ескенази – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. проф. д-р Румен Николов – УНИБИТ – външен.
3.6. По доклад от проф. д-р Нели Манева – и.д. ръководител на секция СофТИС,
относно откриване на процедура за защита и избор на научно жури за защита на
дисертационният труд на Тодор Брънзов, редовен докторант към секцията, НС
РЕШИ:
Избира за научно жури по защита на дисертационния труд на Тодор Брънзов, редовен
докторант към секцията:
1. доц. д-р Красимира Иванова – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. проф. д-р Нели Манева – ИМИ-БАН – вътрешен, научен ръководител;
3. доц. д-р Петя Асенова – НБУ – външен;
4. доц. д-р Румен Андреев – ИИКТ-БАН – външен;
5. доц. д-р Камен Спасов – ФМИ-СУ – външен.
Резерви:
1. проф. д-р Радослав Павлов – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Радослав Йошинов – ЛТ-БАН – външен.
3.7. По доклад от доц. д-р Румен Радев, научен секретар и протокол от заседание на
секция СофТИС, относно избор за ръководител на секцията, поради прекратяване на
трудовия договор на проф. дмн Петър Станчев от 05.04.2017 г. се състоя дискусия. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Избира проф. д-р Нели Манева за ръководител на секция СофТИС с мандат до
15.07.2020 г.
3.8. По утвърждаване на проектно предложение за сътрудничество по ЕБР с Китай на
тема „Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на хибридни
системи III: Автоматизиране търсенето на извод“, НС
РЕШИ:

3

Утвърждава проектното предложение за сътрудничество по ЕБР с Китай на тема
„Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на хибридни системи III:
Автоматизиране търсенето на извод“.
3.9. По обсъждане на проектни предложения за допускане до участие в конкурса на
БАН по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г., по научно
направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“, НС
РЕШИ:
Допуска до участие в конкурса на БАН по Програма за подпомагане на млади учени и
докторанти – 2017 г., по научно направление „Информационни и комуникационни науки и
технологии“:
 редовен докторант Константин Делчев, ръководител на проекта, на тема „Граници за
кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства“, с научен консултант
проф. дмн Петър Бойваленков;
 редовен докторант Галина Бобева, ръководител на проекта, на тема „Нов
математически подход в нанотехнологиите“, с научен консултант проф. дмн Анжела
Славова;
 задочен докторант Станислава Славова-Петкова, ръководител на проекта, на тема
„Модели и приложения на сериозни образователни игри в обучението по културноисторическото наследство и национална идентичност“, с научен консултант доц. д-р
Десислава Панева-Маринова;
 задочен докторант Владимир Сапунджиев, ръководител на проекта, на тема
„Модели и средства за управление, обработка и анализиране на цифрови масиви от
данни за фармацевтичната индустрия, разположени на облачни структури“, с научен
консултант проф. д-р Радослав Павлов.
3.10. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, ръководител секция ОМИ, относно
утвърждаване на учебни програми за квалификационни курсове за учители-обучители, НС
РЕШИ:
Утвърждава предложените учебни програми за квалификационни курсове за учителиобучители.
3.11. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител секция МОИ, заявление от
професор д-р Николай Манев относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4,
ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Отлага разглеждането на доклада за следващото заседание на Научния съвет.
3.12. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно
номиниране на проф. дмн Виржиния Кирякова за наградите на МОН за наука „Питагор“
2017, НС след проведеното кореспондентно гласуване
РЕШИ:
Номинира проф. дмн Виржиния Кирякова за наградите на МОН за наука „Питагор“
2017, в следните две категории:
– Голяма награда Питагор за цялостен принос в развитието на науката;
– Награда за утвърден учен в областта на природни и инженерни науки.
3.13. По доклад от проф. дмн Николай Николов, председател на КНПСП, относно
предложение за минимални изисквания по професионално направление 4.5. Математика и
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, НС
РЕШИ:
Приема предложените минимални изисквания.
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3.14. По доклад от проф. д-р Аврам Ескенази зам.-гл. редактор на Serdica Journal of
Computing c предложение ИМИ-БАН да бъде съорганизатор (без финансови ангажименти) на
майсторски клас „Научна публикация и научно издание на международно ниво. Световна
практика за подготовка и промоция“ София, 15 и 16 май 2017 г., НС
РЕШИ:
Приема предложението ИМИ-БАН да бъде съорганизатор (без финансови
ангажименти) на майсторски клас „Научна публикация и научно издание на международно
ниво. Световна практика за подготовка и промоция“ София, 15 и 16 май 2017 г.
По точка четвърта от дневния ред
Проф. дмн Вирджиния Кирякова във връзка със започнатата в т.1 дискусия за
намиране на начини за добро представяне на научната продукция на ИМИ в интернет
пространството, предложи НС да изисква от гост-редакторите на томове от научната
поредица „Плиска студия математика“, както и от редакторите на сборниците на
конференции, в които ИМИ е съорганизатор, да се грижат за отразяването в реферативните
бази от данни.
След явно гласуване НС:
РЕШИ:
Да се изисква от гост-редакторите на томове от научната поредица „Плиска студия
математика“, както и от редакторите на сборниците на конференции, в които ИМИ е
съорганизатор, да се грижат за отразяването в реферативните бази от данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. О. Мушкаров)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Стоянова)

СЕКРЕТАР НА НС:
(дoц. д-р К. Иванова)
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