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Р Е Ш Е Н И Я 
(Протокол № 2) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 17.02.2015 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 К. Иванов, проф. дмн М. 
Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. 
Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, 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: проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн П. Бойваленков и доц. дмн Е. 
Колев. 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки 
починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 24 души. На 
заседанието присъстваха 21, 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. Номинации по конкурса за академици на БАН, обявен на 19 януари 2015 г. 

4. Доклади.  

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно 
утвърждаване на представителните разходи на Института за 2015 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава предложените представителни разходи на Института за 2015 г. 

1.2. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, съобщи, че Институтът по 
математика и информатика е спечелил по програма ХОРИЗОНТ’2020 проект 
WIDESPREAD-2014-1 TEAMING „Център за върхови постижения“ (Centre of Excellence 
on Mathematical Modelling and Advanced Computing in Science and Engineering), съвместно 
с Института по информационни и комуникационни технологии. В момента е спечелен 
първият етап. Институтът е единствен по математика във всичките 31-32 одобрени 
проекта.  Целта на проекта е да включи цялата палитра от математика, която се прави в 
ИМИ, включително и структурите, които ще подпомагат фундамента на развитието на 
моделирането и след това на приложенията. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По доклад на акад. Веселин Дренски, ръководител на договор ДФНИ И02/18 
от 12.12.2014 г., относно организиране на Международен уъркшоп, НС 

РЕШИ: 
1. Дава съгласие относно предложението ИМИ да стане организатор на 

Международен уъркшоп на тема „Групи и пръстени – теория и приложения“ от 15 до 22 
юли 2015 г. в София, като ИМИ поеме административното и финансово обслужване на 
мероприятието, без финансови ангажименти. 
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2. Приема предложения състав на Програмния и организационния комитет. 

2.2. Проф. д-р Ц. Цачев, секретар на НС, постави въпроса за подготовката на 
материалите за заседанията на Научния съвет от оперативното ръководство. По въпроса се 
проведе обширна дискусия, в която взеха участие чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн М. 
Кръстанов, проф. дмн К. Иванов, проф. д-р Р. Павлов и акад. В. Дренски. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за постъпилия доклад за 
номиниране на чл.-кор Юлиан Ревалски по конкурса за академици на БАН от 19 януари 
2015 г. Той каза, че кандидатът отговаря на изискванията от Правилника за избиране на 
академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН.  

След дискусията, НС 
РЕШИ: 

 Номинира чл.-кор. Юлиан Петров Ревалски за участие в конкурса за академици на 
БАН от 19 януари 2015 г. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС, 
относно предложение за жури за защита на ОНС „доктор“ на Диана Неделчева, НС 

РЕШИ: 
Утвърждава за научно жури по защита на Диана Неделчева на ОНС „доктор“ на в 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; 
професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.11 Изследване на 
операциите: 

- чл.-кор. Юлиан Ревалски – ИМИ-БАН; 
- проф. дмн Михаил Кръстанов – ИМИ-БАН; 
- проф. дмн Румен Малеев – ФМИ-СУ; 
- проф. дмн Гено Николов – ФМИ-СУ; 
- доц. д-р Надя Златева – ФМИ-СУ. 
резерви 
- доц. д-р Милен Иванов – ФМИ-СУ - външен; 
- проф. д-р Николай Живков – ИМИ-БАН - вътрешен. 
4.2. По доклад на доц. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно 

предложение за научно жури по обявения конкурс за „доцент“ по научната специалност 
01.01.12 Информатика (компютърни методи за изследване на комбинаторни структури), 
НС 

РЕШИ: 
Утвърждава за научно жури по обявения конкурс за „доцент“ по научната 

специалност 01.01.12 Информатика (компютърни методи за изследване на комбинаторни 
структури): 

- проф. д-р Цонка Байчева – ИМИ-БАН; 
- проф. д-р Николай Манев – ИМИ-БАН; 
- проф. дмн Илия Буюклиев – ИМИ-БАН; 
- доц. дмн Емил Колев – ИМИ-БАН; 
- доц. д-р Златко Върбанов – ВТУ-Велико Търново; 
- проф. дмн Румен Даскалов – ТУ-Габрово; 
- доц. д-р Мая Стоянова – ФМИ-СУ. 
резерви 
- проф. дмн Петър Бойваленков – ИМИ-БАН - вътрешен; 
- проф. д-р Никола Зяпков – ШУ-Шумен - външен. 
4.3. По доклад на проф. д-р Нели Манева, и.д. ръководител на секция СОФТИС, 

относно продължаване на трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р 
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Александър Димов на частично работно време за срок от 1 година се проведоха 
разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Александър 

Димов на частично работно време за срок от 1 година. 
4.4. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА, 

относно продължаване на трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на проф. дмн 
Михаил Кръстанов на частично работно време за срок от 1 година се проведоха 
разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на проф. дмн Михаил 

Кръстанов на частично работно време за срок от 1 година. 
4.5. По молба от чл.-кор. Емил Хорозов и съгласие от ръководителите на секции за 

преминаване от секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ в секция 
„Алгебра и логика“, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно преминаване от секция „Диференциални уравнения и 
математическа физика“  в секция „Алгебра и логика“ на чл.-кор. Емил Хорозов. 

4.6. По доклад от доц. д-р Красимир Марков, от ВНЗ „Информационно 
моделиране“, относно подкрепа от ИМИ в научно отношение на Международни 
конференции ІТА’2015 без финансови и административни ангажименти се състояха 
разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Дава съгласие относно подкрепа от ИМИ в научно отношение на Международни 

конференции ІТА’2015 без финансови и административни ангажименти.  

4.7. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно 
моделиране“, относно сключване на рамков договор с Националния авиационен 
университет на Украйна. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно сключване на рамков договор с Националния авиационен 
университет на Украйна. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Акад. Петър Попиванов обърна внимание, че в доклада на доц. д-р Кр. 
Марков се казва, че поради крайно ниските такси и множество участници без такси, 
конференциите винаги са на загуба и затова не е възможно осигуряването на финансови 
отчисления за съорганизаторите. Поради това се придобива впечатление, че ИМИ търси 
финансова изгода от провежданите конференции, което не отговаря на истината. 

Чл.-кор. Юлиан Ревалски потвърди, че никога от провежданите конференции не се 
е искало да правят финансови отчисления. 

 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 
                              (акад. В. Дренски) 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 
 

  (Г. Генчев)                           (проф. д-р Ц. Цачев) 


