
 
 

Р Е Ш Е Н И Я 
(Протокол № 2) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 12.02.2016 г.  
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, проф. д-р Ц. Цачев, 

чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, 
проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, 
проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн Е. Колев, 
доц. д-р А. Андреев, 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: акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски (чужб.), проф. дмн М. 
Кръстанов, проф. д-р Н. Димитрова и доц. д-р Е. Сендова. 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки 
починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 23 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. Проекти за млади учени. 

4. Доклади.  

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 
Няма постъпили материали. 

По точка втора от дневния ред 
2.1. По доклад на акад. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Предлага на УС на БАН да присъди на академик Юлиан Ревалски почетния знак 
„Марин Дринов“ на лента за значителния му принос за издигане на международния 
авторитет на българската математика и за укрепването на ИМИ-БАН, както и по случай 
неговата 60-годишнина. 

По точка трета от дневния ред 
3.1. По доклад на акад. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ, относно 

постъпилите проекти по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ се проведе 
дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Допуска до участие следните проекти в програмата: 

- Тема: „Класически алгебрични групи и инд-групи с приложения в теория на 
кохомологиите и теория на инвариантите“.  

Млад учен: асистент д-р Елица Иванова Христова (ИМИ-БАН). 
Научен ръководител: академик дмн Веселин Стоянов Дренски (ИМИ-БАН). 
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- Тема: „Хиперболичност по Громов на псевдоизпъкнали области“.  
Млад учен: Любомир Владимиров Андреев - редовен докторант (ИМИ-БАН). 
Научен ръководител: проф. дмн Николай Маринов Николов (ИМИ-БАН). 

- Тема: „Образователна среда за внедряване на изследователски подход в началното 
образование по математика“.  

Млад учен: Галя Божидарова Пенчева - редовен докторант (ИМИ-БАН). 
Научен ръководител: доц. д-р Тони Кондева Чехларова (ИМИ-БАН). 

- Тема: „Модели на пазари за разпродажба“.  
Млад учен: Детелина Кирилова Кирова - редовен докторант (ИМИ-БАН. 
Научен ръководител: академик дмн Юлиан Петров Ревалски (ИМИ-БАН). 

- Тема: „Извличане, индексиране и търсене на математически формули и изрази в 
интернет“. 
Млад учен: асистент Георги Симеонов Симеонов - задочен докторант (ИМИ-БАН). 
Научен ръководител: проф. дмн Петър Любомиров Станчев (ИМИ-БАН). 

- Тема: „Управление и оптимизация на биореактор с помощта на функционално–
диференциалeн модел“.  

Млад учен: асистент д-р Милен Колев Борисов (ИМИ-БАН). 
Научен ръководител: проф. д-р Нели Стоянова Димитрова (ИМИ-БАН). 

Определя проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, да представи   
проектите в БАН. 

По точка четвърта от дневния ред 
4.1. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно 

постъпилите предложения за докторантури за учебната 2016/2017 г. се състояха 
разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Предлага да бъдат обявени следните редовни и задочни докторантури по държавна 

поръчка за учебната 2016/2017 година с обучаваща организация ИМИ: 

 - една редовна докторантура по Информатика с осигурено ръководство от секция 
„Софтуерни технологии и информационни системи“; 

 - една редовна и една задочна докторантура по Информатика с осигурено 
ръководство от секция „Математическа лингвистика“; 

 - една редовна докторантура по Информатика с осигурено ръководство от секция 
„Математически основи на информатиката“; 

 - една редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение на 
математиката с осигурено ръководство от секция „Математическа лингвистика“. 

4.2. По приемане на атестацията за 2015 г. на Тихомир Богословов Иванов, задочен 
докторант към секция ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Нели Димитрова, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията за 2015 г. на Тихомир Богословов Иванов, задочен докторант 
към секция ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Нели Димитрова. 

4.3. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция 
„Математическа лингвистика“, относно приемане на конспект за изпит от индивидуален 
план на задочен докторант по информатика при ИМИ-БАН по „Учебни методи за достъп 
до знания“, НС 

РЕШИ: 
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Приема конспект за изпит от индивидуален план на задочен докторант по 
информатика при ИМИ-БАН по „Учебни методи за достъп до знания“. 

4.4. По доклад от проф. д-р Нели Манева, и.д. ръководител на секция СОФТИС, 
относно научно жури по конкурса за доцент за нуждите на секцията, НС 

РЕШИ: 
Определя научно жури по конкурса за доцент за нуждите на секцията в състав: 
 
1. проф. Нели Манева, ИМИ-БАН; 
2. проф. Аврам Ескенази, ИМИ-БАН; 
3. доц. Стоян Порязов, ИМИ-БАН; 
4. проф. Магдалина Тодорова, ФМИ-СУ; 
5. проф. Георги Тотков, ФМИ-ПУ; 
6. проф. Асен Рахнев, ФМИ-ПУ; 
7. доц. Трифон Трифонов, ФМИ-СУ. 
Резерви: 
доц. Румен Радев, ИМИ-БАН; 
доц. Петя Асенова, НБУ. 

4.5. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ, и 
заявление от проф. дфн Владимир Стефанов Герджиков, относно избора му за асоцииран 
член на ИМИ-БАН, се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дфн Владимир Стефанов Герджиков за асоцииран член на ИМИ-БАН 
за срок от три години. 

4.6. Доклад от проф. д-р Нели Манева, и.д. ръководител на секция СОФТИС, 
относно продължаване частичния трудов договор на доц. д-р Александър Димов Димов, 
по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състояха разисквания. След, НС 

РЕШИ: 
Продължава частичния трудов договор на доц. д-р Александър Димов Димов, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН за срок от една година. 

4.7. По молба от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно 
моделиране“, и мнение от проф. дмн Петър Бойваленков относно продължаване на 
трудовия му договор по реда на §4 от Предходните и заключителни разпоредби от Устава 
на БАН се състояха разисквания. След, НС 

РЕШИ: 
Продължава трудовия договор на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране“, по реда на §4 от Предходните и заключителни разпоредби 
от Устава на БАН за срок от 1 година. 

4.8. Доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ, относно 
организиране на Трета международна конференция “New Trends in the Applications of 
Differential Equations in Sciences” 2016 (NTADES 2016) в ИМИ-БАН и публикуване на 
трудовете ѝ в списание Плиска, без финансови ангажименти от страна на Института, НС 

РЕШИ: 
Дава съгласие, относно организиране на Трета международна конференция “New 

Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences” 2016 (NTADES 2016) в 
ИМИ-БАН и публикуване на трудовете ѝ в списание Плиска, без финансови ангажименти 
от страна на Института. 
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4.9. Доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, относно участие на ИМИ като 
съорганизатор на международна конференция АССТ2016 заедно с Института по проблеми 
на предаването на информацията на РАН без финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 
Дава съгласие относно участието на ИМИ като съорганизатор на международна 

конференция АССТ2016 заедно с Института по проблеми на предаването на 
информацията на РАН без финансови ангажименти. 

 

По точка пета от дневния ред 
5.1. Акад. Веселин Дренски изказа благодарност на целия колектив на Научния 

съвет за работата му като екип. 

5.2. Проф. дмн Николай Янев също изказа благодарност на целия екип на Научния 
съвет за  високия професионализъм и добрата колегиална атмосфера. Пожелава на новия 
екип на Научния съвет да продължава работата си по същия начин.  

 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 
 

                                 (акад. В. Дренски) 
  

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 
 
        (Г. Стоянова)                            (проф. д-р Ц. Цачев) 
 
 
 


