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Р Е Ш Е Н И Я 
(Протокол № 9) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 30.10.2015 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 акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, 
проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. 
дмн П. Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. Димитрова, доц. дмн Е. Колев, 
доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р С. Порязов и ас. д-
р М. Борисов - член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВА: проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. 
дмн М. Кръстанов, проф. д-р Р. Павлов и доц. д-р Н. Кольковска (чужб.). 

Акад. В. Дренски откри заседанието. С едноминутно мълчание беше почетена 
паметта на доц. д-р Тодор Грамчев. Списъчният състав на НС (включвайки починалия 
проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 21 души. На заседанието 
присъстват 19. 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. Доклад на Комисията по научна политика и структурни промени за 

обсъждане на критериите за оценка на работата на научния състав във връзка с 
критериите на ОС на БАН за разпределяне на бюджета. 

4. Доклади.  
5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Няма постъпили доклади. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за приетия през м. ноември 
2012 година Статут за емеритус на ИМИ-БАН по доклад на проф. О. Кунчев, като 
отбеляза, че статутът е много близък до Статута за асоцииран член на ИМИ-БАН. 
Допълни, че гласуването е тайно и се избира за срок от три години.  

След дискусията, НС 
РЕШИ: 

Предлага на Комисията по научна политика и структурни промени на следващото 
заседание на Научния съвет да излезе с предложение за окончателен вариант на Статута за 
емеритус на ИМИ-БАН.  

По точка трета от дневния ред 

Чл.-кор. О. Мушкаров, председател на Комисията по научна политика и 
структурни промени, представи Предложението на Комисията за актуализация за 2015 
година на критериите за обективизиране на научно-изследователския и научно-приложен 
принос на сътрудниците на ИМИ. Акцентирано е върху броя докторантури, проектна,  
патентна и публикационна дейност в реферирани, индексирани издания и издания с 
импакт-фактор. Единствените основни изменения са в частта за сборниците по 
информатика. 

След дискусията, НС 
РЕШИ: 
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1. Приема Предложението на Комисията за научна политика и структурни промени 
с направените забележки и допълнения. 

2. На разширено заседание на Научния съвет да се обсъдят критериите за 
обективизиране на научно-изследователския и научно-приложен принос на сътрудниците 
на ИМИ.  

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По приемане атестации за докторанти на ИМИ, НС 
РЕШИ: 

Приема атестациите за докторанти на ИМИ на: 
- Георги Добринков, редовен докторант с научен ръководител проф. дмн Петър 

Бойваленков и научен консултант доц. д-р Лиан Неделчев за периода 01.08.2014-
31.07.2015 г.; 

- Красимир Ангелов, задочен докторант с научен ръководител доц. д-р Наталия 
Кольковска за периода 31.07.2014-10.09.2015 г.; 

- Мария Димова, задочен докторант с научни ръководители проф. д-р Радослав 
Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова за периода 01.08.2014-31.07.2015 г.; 

- Станислава Славова-Петкова, задочен докторант с научни ръководители проф. д-р 
Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова за периода 01.08.2014-31.07.2015 
г.; 

- Детелин Лучев, задочен докторант с научен ръководител проф. д-р Радослав 
Павлов за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.; 

- Максим Гойнов, задочен докторант с научен ръководител проф. д-р Радослав 
Павлов за периода 01.08.2014-31.07.2015 г.; 

- Ралица Дуцова, задочен докторант с научен ръководител проф. д-р Людмила 
Димитрова за периода 01.08.2014-31.07.2015 г.; 

- Ангел Инков, задочен докторант с научен ръководител доц. д-р Димитрина 
Полимирова.  

4.2. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция 
„Математическа лингвистика“, относно отчисляване с право на защита, НС 

РЕШИ: 
Отчислява с право на защита: 
- Ралица Дуцова, задочен докторант с научен ръководител проф. д-р Людмила 

Димитрова; 
- Максим Гойнов, задочен докторант с научен ръководител проф. д-р Радослав 

Павлов. 
4.3. По доклад от доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на НЛКВ, относно 

отчисляване с право на защита, НС 
РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Ангел Инков, задочен докторант с научен 
ръководител доц. д-р Димитрина Полимирова. 

4.4. По доклад от доц. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно 
назначаване по реда на чл. 68 от Устава на БАН на проф. дмн Иван Ланджев се състояха 
разисквания.  

След разискванията, НС 
РЕШИ: 

 1. Назначава на частично работно време по реда на чл. 68 от Устава на БАН проф. 
дмн Иван Ланджев за срок от една година. 

 2. Да бъде прекратено членството като асоцииран член на ИМИ на проф. дмн Иван 
Ланджев и проф. дмн Светослав Марков. 

4.5. По доклад от проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС, 
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относно продължаване договора по §4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Устава на БАН с една година след навършване на 65 годишна възраст на проф. дмн Любен 
Мутафчиев се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава договора по §4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Устава на БАН с една година след навършване на 65 годишна възраст на проф. дмн Любен 
Мутафчиев. 

4.6. По доклад от проф. дмн Анжела Попиванова, ръководител на секция ДУМФ, 
относно продължаване договора по §4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Устава на БАН с една година след навършване на 65 годишна възраст на проф. д-р Илия 
Илиев се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
Продължава договора по §4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Устава на БАН с една година след навършване на 65 годишна възраст на проф. д-р Илия 
Илиев. 

4.7. По доклад на Здравка Желева, канцелария Образователни програми, 
относно утвърждаване състава на преподавателския екип, курсовете, проектите и размера 
на хоноруване на лекциите за новата 2015/2016 г. за магистърски програми „Управление 
на проекти в ИТ" и „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховки“, съвместно с 
НБУ, НС 

РЕШИ: 
Утвърждава състава на преподавателския екип, курсовете, проектите и размера на 

хоноруване на лекциите за новата 2015/2016 г. за магистърски програми „Управление на 
проекти в ИТ" и „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховки“, съвместно с НБУ. 

4.8. По доклад от проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС, 
относно избор на проф. дмн Николай Янев за емеритус на ИМИ-БАН, НС 

РЕШИ: 
Отлага решението до приемането на промените в Статута на емеритус на ИМИ-

БАН. 
4.9. По доклад на проф. дмн Евгения Стоименова, секция ИОВС, относно 

организирането на XVII Международна конференция по вероятности и статистика, 25-30 
юни 2016 г., Поморие. Предложение: ИМИ да бъде съорганизатор на конференцията и да 
поеме административното й обслужване. Разходите по провеждане на конференцията и 
отпечатването на докладите да се поемат от Организационния комитет, НС 

РЕШИ: 
ИМИ да бъде съорганизатор на конференцията и да поеме административното й 

обслужване. Разходите по провеждане на конференцията и отпечатването на докладите да 
се поемат от Организационния комитет. 

4. 10. По рецензия на разработката по Малката теорема на Ферма от Кирил 
Кирилов, НС 

РЕШИ: 

Приема рецензията на анонимния рецензент за разработката по Малката теорема на 
Ферма на Кирил Кирилов. 

5. Разни. 

5.1. Акад. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, информира членовете на Научния 
съвет за извършената партньорската проверка за научно развитие, техните препоръки и 
перспективи за фондовете за научни изследвания и за иновации. Докладът е публикуван 
на сайта на Фонда. Заключението им е, че трябва драстично да се увеличи заплащането в 
нашия сектор и да се увеличат докторантите. Препоръча да не се губят хората, които са  
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активни, като хората в пенсионна възраст. Бюджетът на БАН за 2016 г. е същият като тази 
година. 

 

 

 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

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

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


