
Р Е Ш Е Н И Я 
(Протокол № 6) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 14.06.2016 г. 
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова, акад. 

П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. 
дмн Й. Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, 
проф. дмн О. Кунчев, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, 
доц. дмн Е. Колев, доц. д-р В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р М. Савов, доц. д-р 
Н. Кольковска и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн К. Иванов, проф. дмн 
П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева и проф. д-р А. Ескенази (чужб.). 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 
Редуцираният състав е 23 души. На заседанието присъстваха 20, 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. Избор на „доцент“ 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 (езици 
на информатиката). Предложение на научното жури: гл. ас. д-р Бойко Блажев Банчев. 

4. Дискусия по проекта за „Национална стратегия за развитие на научните 
изследвания 2025“. 

5. Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Изграждане и развитие 
на центрове за върхови постижения“. 

6. Доклади.  
7. Разни. 

По точка първа от дневния ред 
1.1. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно обява на 

конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по научната специалност 
Алгебра и теория на числата за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обявата в Държавен 
вестник, НС 

РЕШИ: 
Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата (Теория 
на кодирането) за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обявата в Държавен вестник. 

1.2. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно обява на 
конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по научната специалност 
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Изследване на операциите за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обявата в Държавен 
вестник, НС 

РЕШИ: 
Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.5. Математика, научна специалност Изследване на операциите за нуждите 
на ИМИ със срок 2 месеца от обявата в Държавен вестник. 

По точка втора от дневния ред 
2.1. Акад. В. Дренски информира присъстващите за постъпилия материал от проф. 

Ралица Ковачева (който беше изпратен предварително по електронната поща), във връзка 
с докладната записка от проф. дмн Петър Русев относно защитата на дисертационния труд 
на Николай Руменов Икономов. 
 

По точка трета от дневния ред 
Проф. д-р Н. Манева, председател на Научното жури по конкурса, прочете 

доклада от заседанието по избора. След разискванията, НС 
РЕШИ: 

Избира гл.ас. д-р Бойко Блажев Банчев за „доцент“ 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 (езици на информатиката). 
 

По точка четвърта от дневния ред 
Във връзка с писмо на БАН се проведе дискусия по проекта за „Национална 

стратегия за развитие на научните изследвания 2025“. В дискусията взеха участие: акад. 
Ю. Ревалски, акад. В. Дренски, проф. Н. Николов, проф. О. Кунчев, проф. Й. Давидов, 
проф. Ц. Цачев и проф. Р. Павлов. След проведените разисквания, НС 

РЕШИ: 
Ръководството на Научния съвет да обобщи казаните мнения, да оформи и 

подготви Предложения за „Национална стратегия за развитие на научните изследвания 
2025“, които да се изпратят до Председателя на БАН в срок до 16.06.2016 г. 
 

По точка пета от дневния ред 
Във връзка с обсъждането на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура 

„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, акад. Ю. Ревалски изрази 
мнение, че следва да препоръчаме да се върне прагът за критерия за върхови научни 
изследвания, който в последните редакции на Насоките е отпаднал. След проведените 
разисквания, НС 

РЕШИ: 
Да се предложи връщане на прага за критерия за върхови научни изследвания в 

проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Изграждане и развитие на центрове 
за върхови постижения“.  
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По точка шеста от дневния ред 
6.1. По доклад от проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС и молба 

от проф. дмн Евгения Асенова Стоименова, относно назначаване на частично работно 
време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състояха разисквания. След разискванията, 
НС 

РЕШИ: 
Продължава трудовия договор на проф. дмн Евгения Асенова Стоименова по реда 

на чл. 68 от Устава на БАН за срок от 1 година. 
6.2. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция 

„Математическа лингвистика“ и молба от проф. д-р Владимир Борисов Периклиев, 
относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Устава на БАН, се състояха разисквания. След 
разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава срока на договора на проф. д-р Владимир Борисов Периклиев по реда 

на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година. 
6.3. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция „Алгебра и 

логика“, относно признаване на академичната длъжност „професор“ на доц. д-р Татяна 
Велкова Иванова, придобита съгласно ЗРАСРБ в Американския университет в България, 
се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Признава академичната длъжност „професор“ на Татяна Велкова Иванова.  
6.4. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция „Алгебра и 

логика“, относно продължаване на трудовия договор на проф. д-р Татяна Велкова 
Иванова, по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН 
се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава срока на договора на проф. д-р Татяна Велкова Иванова по реда на §4, 

ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година. 
6.5. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция Алгебра и логика 

и молба от проф. дмн Валентин Ванков Илиев, относно продължаване на трудовия му 
договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН, се 
състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава срока на договора на проф. дмн Валентин Ванков Илиев по реда на §4, 

ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година. 
6.6. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ и 

молба от проф. дмн Цвятко Василев Рангелов, относно продължаване на трудовия му 
договор по реда на §4, ал. 2 чл.от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на 
БАН, се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава срока на договора на проф. дмн Цвятко Василев Рангелов по реда на 

§4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година. 
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6.7. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ и 
лична молба, относно предложение за избиране на доц. д-р Георги Иванов Чобанов за 
асоцииран член на ИМИ, се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Избира доц. д-р Георги Иванов Чобанов за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 

три години. 
6.8. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно 

моделиране“ и молба от доц. д-р Красимир Костадинов Марков, относно продължаване на 
трудовия му договор, по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на 
Устава на БАН, се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава срока на договора на доц. д-р Красимир Костадинов Марков по реда 

на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година. 
6.9. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно 

моделиране“ и молба от доц. д-р Александър Тодоров Григоров, относно продължаване на 
трудовия му договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състояха разисквания. След 
разискванията, НС 

РЕШИ: 
Връща доклада за разглеждане на следващо заседание на НС поради липса на 

достатъчно информация относно публикациите на доц. д-р Александър Григоров през 
последната година. 

6.10. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА, 
относно предложение за научно жури за обявения конкурс за „професор“ за нуждите на 
ИМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Изчислителна 
математика (Числен и теоретичен анализ на нелинейни частни диференциални уравнения), 
НС 

РЕШИ: 
Избира научно жури в състав: 
1. проф. д-р Антон Илиев, ИМИ–БАН и ФМИ на ПУ; 
2. проф. д-р Николай Кюркчиев, ИМИ–БАН; 
3. доц. д-р Георги Чобанов, ИМИ–БАН; 
4. проф. дмн Райчо Лазаров, Texas A&M University, САЩ; 
5. проф. дмн Стефка Димова, ФМИ на СУ; 
6. проф. дмн Степан Терзиян, РУ „А.Кънчев“; 
7. проф. д-р Любен Вълков, РУ„А.Кънчев“ . 
Резерви: 
доц. д-р Иван Бажлеков, ИМИ–БАН; 
проф. д-р Татяна Черногорова, ФМИ на СУ. 
6.11. По устен доклад от проф. дмн Йохан Давидов, член на Комисията по научна 

политика и структурни промени на НС на ИМИ, относно обсъждане статута на ВНЗ 
„Информационно моделиране“, НС  

РЕШИ: 
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Приема доклада на Комисията за научна политика и структурни промени относно 
разглеждането на статута на ВНЗ „Информационно моделиране“ във връзка с изтичане на 
срока му. От ВНЗ „Информационно моделиране“ да се поиска да представи в срок до 15 
септември 2016 г. пълен отчет за дейността на звеното за последните 2 години, който 
включва: 

− състав на звеното (научни степени и звания); 
− научни теми, по които работи звеното, кратко описание на получените 

резултати;  
− списък на публикациите и цитиранията;  
− обучение на докторанти (брой);  
− научно-приложна дейност; 
− научно-изследователски проекти (национални и международни); 
− участие на сътрудници на звеното в международни научни конференции, 

симпозиуми и др.; 
− други материали по преценка на звеното.  
6.12. Във връзка с организирането на Международна конференция „Математически 

дни в София 2017“ в периода 10-14 юли 2017 г. се разгледаха постъпил доклад от акад. 
Станимир Троянски и устно предложение за членове на Организационен комитет от акад. 
Ю. Ревалски.  

По доклада на акад. Станимир Троянски, в който той предлага конференцията да 
бъде посветена на 70–годишнината на ИМИ, главните научни направления и членове на 
Програмен комитет се проведоха разисквания. След разискванията, НС  

РЕШИ: 
1. Конференцията да бъде посветена на 70–годишнината на ИМИ. 
2. Избира за членове на Организационния комитет: доц. д-р Красимира Иванова и 

доц. д-р Величка Милушева. 
3. Отлага утвърждаването на научните направления на конференцията и състава на 

Програмния комитет за следващото заседание на НС. 
6.13. По представено мнение по разработката „От не толкова МАЛКАТА към не 

толкова ГОЛЯМАТА: Резултати, получени чрез МАЩАБНАТА“ на г-н Кирил Кирилов. 
След проведените разисквания, НС 

РЕШИ: 
Приема мнението, което да се изпрати на г-н Кирил Кирилов. 

 
 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 
 
                  (акад. В. Дренски) 
 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ:            СЕКРЕТАР НА НС: 
              (Г. Стоянова)             (дoц. д-р К. Иванова) 


