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Р Е Ш Е Н И Я 

 
(Протокол № 2) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 07.03.2014 г.  

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, доц. 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 Й. Давидов, проф. дмн М. 

Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р 
А. Ескенази,  проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Н. 

Кольковска, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р С. Порязов. 

ОТСЪСТВАТ: проф. дмн К. Иванов (чужб.), доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. 

Колев и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен глас. 
 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки 

починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 23 души. При 

откриването на заседанието присъстват 21. 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 жури по процедури за развитието на академичния състав на 

Република България. 

4. Разглеждане на предложения за продължаване трудовите договори на 

хабилитирани колеги. 

5. Доклади. 

 6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно обява на 
конкурс за „доцент” за нуждите на ИМИ в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна 
специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите и математическа статистика”, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за „доцент” за нуждите на ИМИ в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите и математическа 
статистика” със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”. 

1.2. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно 
ръководителя на секция „Вероятности и статистика“, НС 

РЕШИ: 

 1. Освобождава проф. дмн Евгения Стоименова като ръководител секция. 

 2. Определя ас. Росен Крачунов за временно изпълняващ функциите на 
ръководител секция. 
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1.3. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно 
представителните разходи на Института за 2014 година, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава предложените представителни разходи на Института за 2014 година. 

1.4. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за подготвящия се 
доклад от Комисията за научна политика и структурни промени за преструктурирането на 
Института и предложи разглеждането на доклада да стане на следващото заседание на 
Научния съвет. 

1.5. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за постъпилото 
предложение от академици и член-кореспонденти от институтите по направление 
„Информационни и комуникационни науки и технологии“, за наименуване на ИМИ на 
името на академик Любомир Илиев. Сподели, че писмото е разгледано от ръководството 
на ИМИ. Знае се какво е направил акад. Л. Илиев за Института и  че неговата роля е 
решаваща.Той предложи това предложение да се обсъди на следващо заседание на 
Научния съвет.  

1.6. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, представи предложението за 
приемане на статут на наградата по математика. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

1. На следващото заседание да се утвърди Статутът на наградата по математика. 

2. На същото заседание да се определи Комитетът по наградата. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, по въпроса за МК „Математически дни 

в София” съобщи, че е започнала регистрацията, има постъпили и кратки съобщения. Той 

предлага следния регламент: - за кратки съобщения – 30 минути; - за основен доклад – 45 

минути; - за доклад по покана – 50 минути. Ако има желаещи да има и Постер сесия. 
Постъпили са заявки за 5 минисимпозиуми без финансови ангажименти от наша страна:  

1. Посветен на 80-годишнината на чл.-кор. Иван Димовски. 

2. Геометрични дни в София. 

3. Алгебрични методи в квантовата теория на полето. 

4. Вариационен анализ. 

5. Теория на апроксимациите и специални функции. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

1. Първите четири минисимпозиума да бъдат включени в програмата на конференцията. 

2. Всички възникнали въпроси по Конференцията да се решат окончателно на 
следващото заседание на Научния съвет. 

3. Определя 28.03.2014 г. за дата на следващото заседание на Научния съвет. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По протокол от предзащитата на дисертационният труд на гл. ас. Бойко Банчев 
за получаване на образователна и научна степен „доктор“, НС 

РЕШИ: 

Назначава за жури: 

 1. проф. д-р Нели Манева, ИМИ-БАН; 

 2. проф. д-р Аврам Ескенази, ИМИ-БАН; 

 3. проф. д-р Магдалина Тодорова, ФМИ-СУ; 

 4. доц. д-р Трифон Трифонов, ФМИ-СУ; 

 

 



 3

 5. проф. дмн Георги Тотков, ПУ. 

 Резерви: 

 1. доц. д-р Стоян Порязов, ИМИ-БАН; 

 2. доц. д-р Димитър Добрев, ФМИ-СУ. 

3.2. По протокол от предзащитата на дисертационният труд на доц. д-р Емил Колев 
за получаване на научната степен „доктор на математическите науки“, НС 

РЕШИ: 

Назначава за жури: 

 1. акад. Веселин Дренски, ИМИ-БАН; 

 2. проф. д-р Светлана Топалова, ИМИ-БАН; 

 3. проф. дмн Стоян Капралов, ТУ-Габрово; 

 4. проф. дмн Стефка Буюклиева, ВТУ; 

 5. проф. д-р Никола Зяпков, ШУ; 

 6. доц. д-р Евгения Велинова, ФМИ-СУ; 

 7. доц. д-р Мая Стоянова, ФМИ-СУ. 

 Резерви: 

 1. доц. д-р Николай Манев, ИМИ-БАН; 

 2. проф. дмн Румен Даскалов, ТУ-Габрово. 

3.3. По протокол от предзащитата на дисертационният труд на доц. д-р Валерий 

Ковачев за получаване на научната степен „доктор на математическите науки“ , НС 

РЕШИ: 

Назначава за жури: 

 1. проф. дмн Анжела Славова, ИМИ-БАН; 

 2. проф. дмн Николай Кутев, ИМИ-БАН; 

 3. проф. дмн Виржиния Кирякова, ИМИ-БАН; 

 4. проф. дмн Аллаберен Аширалиев, Фатих Университет, Истанбул; 

 5. проф. дмн Гани Стамов, ТУ-Сливен; 

 6. доц. д-р Георги Венков, ТУ-София; 
 7. доц. д-р Ангел Живков, ФМИ-СУ. 

 Резерви: 

 1. проф. дмн Георги Караджов, ИМИ-БАН; 

 2. проф. д-р Ангел Дишлиев, ХТМУ-София. 

3.4. По доклад от доц. д-р Ивайло Кортезов, секретар на секция „Изследване на 
операциите”, с предложение за назначаване на жури по конкурса за „професор” за 
нуждите на ИМИ по научната специалност „Изследване на операциите (оптимално 
управление и неговите приложения)”, НС 

РЕШИ: 

Назначава за жури: 

 1. акад. Петър Кендеров, ИМИ-БАН; 

 2. акад. Иван Попчев, ИИКТ-БАН; 

 3. чл.-кор. Юлиан Ревалски, ИМИ-БАН; 

 4. проф. дмн Огнян Кунчев, ИМИ-БАН; 

 5. проф. дмн Тодор Гичев, УАСГ; 

 6. проф. д-р Михаил Константинов, УАСГ; 

 7. доц. д-р Йордан Йорданов, ФМИ-СУ. 

 Резерви: 

 1. проф. д-р Николай Живков, ИМИ-БАН; 

 2. доц. д-р Огнян Христов, ФМИ-СУ. 

По горната точка не присъства доц. д-р Ц. Цачев. 
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По точка четвърта от дневния ред 

 4.1. По доклад на доц. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция 
„Биоматематика“, относно продължаване трудовият договор на 1/2 щат по реда на чл. 68 

от Устава на БАН на проф. дмн Михаил Кръстанов се проведоха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на 1/2 щат по реда на чл. 68 от Устава на БАН на 
проф. дмн Михаил Кръстанов с 1 година. 

 4.2. По доклад на проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция „Софтуерни 

технологии”, относно назначаване на трудов договор на 1/4 щат по реда на чл. 68 от 
Устава на БАН на доц. д-р Александър Димов Димов за срок от 1 година се проведоха 
разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Назначава на трудов договор на 1/4 щат по реда на чл. 68 от Устава на БАН на доц. 

д-р Александър Димов Димов за срок от 1 година. 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. По доклад на доц. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно 
акредитация на докторски програми в ИМИ „Алгебра и теория на числата”, 

„Математическа логика”, „Диференциални уравнения”, „Информатика” и „Изчислителна 
математика”. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема изготвените материали по акредитация на горните докторски програми в 
ИМИ, като се обърне внимание на двете секции, които не са готови с исканите документи. 

 5.2. По доклад на доц. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно 
проведен от Комисията по контрол на докторантите одит на обучаваните в института 
докторанти през периода 2009 – 2013 година. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема доклада за проведения от Комисията по контрол на докторантите одит на 
обучаваните в института докторанти през периода 2009 – 2013 година. 

 5.3. По доклад на доц. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция 
„Биоматематика“, относно обява на една редовна докторантура по държавна поръчка по 
научната специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката 
(Динамични модели на биопроцеси)” , НС 

РЕШИ: 

 Дава съгласие относно обява на една редовна докторантура по държавна поръчка 
по научната специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката 
(Динамични модели на биопроцеси)”. 

 5.4. По доклад на доц. д-р Красимира Иванова относно обява на една редовна 
докторантура по държавна поръчка с осигурено ръководство от секция „Информационни 

системи“ по научната специалност „Информатика (Създаване на афективни игрови 

ситуации – дизайнерски практики и технологически похвати за подобряване на игровото 
изживяване)” , НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно обява на една редовна докторантура по държавна поръчка 
по научната специалност „Информатика (Създаване на афективни игрови ситуации – 

дизайнерски практики и технологически похвати за подобряване на игровото 
изживяване)”. 
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5.5. По атестиране за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. на Стефка Ковачева, 
задочен докторант към секция „Математическа лингвистика” с научен ръководител проф. 

д-р Людмила Димитрова, НС 

РЕШИ: 

Атестира положително за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. Стефка Ковачева, 
задочен докторант към секция „Математическа лингвистика” с научен ръководител проф. 

д-р Людмила Димитрова. 

 5.6. По приемане индивидуални планове, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалните планове на: 

 - Румяна Георгиева Ангелова, задочен докторант към секция ОМИ с научен 

ръководител доц. д-р Тони Чехларова; 

 - Борислава Кирилова Виденова, задочен докторант към секция ОМИ с научни 

ръководители проф. дпн Сава Гроздев и проф. дмн Николай Николов; 

 - Веселин Златилов Стамов, задочен докторант към секция ОМИ с научни 

ръководители проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Иван Держански. 

 5.7. По доклад на доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция „Изследване на 
операциите”, относно избиране на проф. дмн Пандо Григоров Георгиев за асоцииран член 

на ИМИ се проведоха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Пандо Григоров Георгиев за асоцииран член на ИМИ. 

 5.8. По доклад на доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция „Изследване на 
операциите”, относно предложение за избиране на проф. дмн Асен Дончев за асоцииран 

член на ИМИ и за награждаването му във връзка с пенсиониране, се проведоха 
разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

1. Избира проф. дмн Асен Дончев за асоцииран член на ИМИ. 

2. Награждава, във връзка с пенсионирането му, проф. дмн Асен Дончев с „Медал с 
лента на ИМИ”. 

 5.9. По доклад на гл. ас д-р Иван Георгиев относно участие на ИМИ като 
съорганизатор в European Study Group with Industry’104 от 23 до 27 септември 2014 г., 
съвместно с ИИКТ-БАН и ФМИ-СУ, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участие на ИМИ като съорганизатор в European Study Group 

with Industry’104 от 23 до 27 септември 2014 г. без финансови ангажименти. 

 5.10. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно 
моделиране” относно предложение за сключване на договор между Харковския 
национален университет по радиоелектроника, Украйна и ИМИ-БАН, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно предложението за сключване на договор между Харковския 
национален университет по радиоелектроника, Украйна и ИМИ-БАН. 

 5.11. Относно Рамковото споразумение за научно сътрудничество между ИМИ-

БАН и Център за оценка на риска, НС 

РЕШИ: 

Приема Рамковото споразумение за научно сътрудничество между ИМИ-БАН и 

Център за оценка на риска. 

 5.12. Относно нов проект за съвместни научни изследвания с Русия по тема 
„Астробаза“ с ръководител проф. дмн Огнян Кунчев, НС 
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РЕШИ: 

Приема за сведение проект за съвместни научни изследвания с Русия по тема 
„Астробаза“ с ръководител проф. дмн Огнян Кунчев. 

 5.13. По постъпил за мнение материал от Светослав Соколов „Предложение за 
промяна на някои геометрични правила и въвеждане на нови такива“ , НС 

РЕШИ: 

Да се изпрати отговор до г-н Соколов, че този материал трябва да бъде изпратен до 

подходящо списание за публикуване. 

 5.14. По постъпило писмо то Ръководството на ИЯИЕ за материал от Димитър 
Стоянов „Числа, закономерности, корени“ , НС 

РЕШИ: 

Да се подготви отговор до ИЯИЕ, че този материал е разглеждан вече от НС на 
ИМИ с изпращане на приетото становище. 

 5.15. По доклад на доц. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, за 
приемане на конспект по „Методология и методи на педагогическите изследвания” към 

индивидуалните планове на докторанти към секцията, НС 

РЕШИ: 

Приема конспекта по „Методология и методи на педагогическите изследвания” към 

индивидуалните планове на докторанти към секцията ОМИ. 

По точка шеста от дневния ред 

 6.1. Във връзка с Писмо от БАН № 72-00-24/03.02.2014 г., относно указания за 
атестиране на звената на БАН, НС 

РЕШИ: 

 Приема за сведение писмото. 

 6.2. Във връзка с Писмо от БАН № 72-00-31/28.02.2014 г. относно изпращане на 
подробна информация за важни и значими постижения на ИМИ от създаването му, НС 

РЕШИ: 

В областта на математическите структури акад. В. Дренски и акад. П. Попиванов; в 
областта на информатиката проф. А. Ескенази и проф. Р. Павлов и в областта на 
математическо моделиране проф. Н. Янев и акад. П. Кендеров да изготвят предложения за 
най-значимите постижения на ИМИ от създаването му. 

6.3. Доц. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, съобщи за направеното и 

това, което предстои да се направи по уедряването на тематиката на проектите по 
бюджетна субсидия. 

6.4. Проф. дмн Н. Янев отправи предложение колегите да потърсят интересни 

факти свързани с числото 1333 – годишнината от създаването на българската държава. 

6.5. Доц. д-р С. Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно моделиране”, 

постави въпроса за отбелязаните в отчетния доклад за 2013 г. научни постижения, както и 

за критериите, показателите и индикациите за работата на научните звена. 

Проф. д-р Р. Павлов съобщи за подготвяните от Комисията за научна политика и 

структурни промени общи правила за достатъчните критерии за организацията и работата 
на научните звена. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(акад. В. Дренски) 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р Ц. Цачев) 


