РЕШЕНИЯ
(Протокол № 4)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 25.04.2014 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, доц. д-р Ц. Цачев, акад. П. Попиванов, чл.-кор.
О. Мушкаров, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дпн Й. Табов, проф.
дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. д-р Р. Павлов, проф. д-р
Н. Димитрова, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р Е. Колев, 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 Е. Стоименова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й.
Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. др А. Ескенази.
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки
починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 21 души. При
откриването на заседанието присъстват 18, както и ас. д-р М. Борисов със съвещателен
глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Обсъждане на предложенията на Комисията по научна политика и
структурни промени за критериите, на които следва да отговаря една научна секция.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, съобщи, че вече официално е
приет бюджета на ИМИ за 2014 година. Допълни още, че бюджетната субсидия на ИМИ
за 2014 г. е малко по-голяма от миналогодишната. Вероятно ще има възможност за
допълнително възнаграждение за най-активно работилите през годината колеги.
1.2. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, информира членовете на НС за
направения от ЦУ на БАН анализ на състоянието и на работата на Научните съвети на
институтите, в частност и на Академията. Той отбеляза, че е констатирано, че в БАН са
запазени високите критерии за оценка при провеждането на конкурси за придобиване на
научни звания. Има институти, в чиито НС няма достатъчно професори. Това не се отнася
за НС на ИМИ.
1.3. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, сподели, че се очаква да се
спази обещанието на Министерството на образованието и науката за обявяване на
конкурси от Фонд „Научни изследвания” по Програма на ЕС „Хоризонт 2020”. Предстоят
поправки в Правилника за дейността на ФНИ, направени са промени в ръководството му.
1.4. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за разгледаните в
Директорския съвет предложения за членове на Временната научно-експертна комисия по
математика и информатика към Фонд „Научни изследвания”. След разискванията, НС
РЕШИ:
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Предлага за членове на Временната научно-експертна комисия по математика и
информатика към Фонд „Научни изследвания”:
проф. дмн Ралица Ковачева;
проф. дмн Огнян Кунчев;
проф. д-р Евгения Попова;
проф. д-р Людмила Димитрова;
доц. д-р Славян Радев;
доц. д-р Стоян Порязов.
1.4. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, предложи проф. Марк Ласонд
от Университета на Френските Антили, да бъде поканен в ИМИ като гост – професор за
срок от 1 месец. След разискванията, НС
РЕШИ:
Приема проф. Марк Ласонд от Университета на Френските Антили да бъде
поканен в ИМИ като гост – професор за срок от 1 месец.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за направеното по решението
на Научния съвет, предложението от група академици и член-кореспонденти от
институтите от направление „Информационни и комуникационни науки и технологии” за
наименуване на ИМИ на името на академик Любомир Илиев да се изпрати до секциите за
обсъждане и предложенията да се разгледат на следващото Общо събрание на ИМИ.
След разискванията, НС единодушно
РЕШИ:
На следващото заседание на Научния съвет да се внесе точка „Обсъждане
предложението от група академици и член-кореспонденти от институтите от направление
„Информационни и комуникационни науки и технологии” за наименуване на ИМИ на
името на академик Любомир Илиев.
По точка трета от дневния ред
3.1. Чл.-кор. О. Мушкаров, председател на Комисията по научна политика и
структурни промени, съобщи за предложените промени в критериите, на които следва да
отговаря една научна секция.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Приема за препоръчителни критериите, на които следва да отговаря една научна
секция с промените: в т. 1 „състав” се променя на „научния си състав”; в т. в) се включват
само редовните докторанти и асоциираните членове на ИМИ; „на основна работа” се
допълва с „и да не са в дългосрочен отпуск повече от 6 месеца от всяка година”.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По предложения за заявки за докторантури през учебната 2014-2015 г. по
държавна поръчка, НС
РЕШИ:
Предлага за новия прием на докторанти в БАН за учебната 2014-2015 г. държавна
поръчка както следва:
- по докторантска програма „Информатика” – 2 редовни и 2 задочни;
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- по докторантска програма „Математическо моделиране и приложение на
математиката” – 1 редовна.
4.2. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов за съгласуване на годишния отчет на
Лабораторията по телематика за 2013 г. , НС единодушно
РЕШИ:
Приема Годишния отчет на Лабораторията по телематика за 2013 г., който в общи
линии отговаря на изискванията. Ръководството на Лабораторията приема всички
забележки, като същите да бъдат поправени преди внасянето в БАН.
4.3. По доклад на доц. д-р Цветомир Цачев за съгласуване на годишния отчет на
НЛКВ за 2013 г. , НС единодушно
РЕШИ:
Приема Годишния отчет на НЛКВ за 2013 г., който в общи линии отговаря на
изискванията с направената корекция за експертната дейност.
4.4. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология”, за отчисляване с право на защита на Юлиан Цанков Цанков,
докторант на самостоятелна подготовка към секцията с научен консултант чл.-кор. Иван
Димовски и предложение за определяне на жури по защита на дисертация за получаване
на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни
науки; математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика;
докторантска програма „Математически анализ”, НС единодушно
РЕШИ:
1. Отчислява Юлиан Цанков с право на защита.
2. Предлага на Директора на ИМИ да назначи Научно жури в състав:
1. проф дмн Виржиния Кирякова, ИМИ-БАН вътрешен;
2. доц. д-р Емилия Бажлекова, ИМИ-БАН вътрешен;
3. чл.-кор. Иван Димовски, ИМИ-БАН външен;
4. проф. дмн Николай Божинов, УНСС външен;
5. проф. дмн Недялко Ненов, ФМИ-СУ външен.
Резерва
1. доц. д-р Валентин Христов, ИМИ-БАН вътрешен;
2. доц. д-р Гергана Енева, ФМИ-СУ външен.
4.5. По доклад от доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция „Изследване на
операциите, вероятности и статистика” за определяне на жури по конкурса за доцент 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 единодушно
РЕШИ:
Предлага на Директора на ИМИ да назначи Научно жури в състав:
1. проф дмн Николай Янев, ИМИ-БАН вътрешен;
2. проф. дмн Елисавета Панчева, ИМИ-БАН вътрешен;
3. проф. дмн Евгения Стоименова, ИМИ-БАН вътрешен;
4. проф. дмн Косто Митов, ВВУ-Долна Митрополия външен;
5. доц. дмн Леда Минкова, ФМИ-СУ външен;
6. доц. д-р Нейко Нейков, НИМХ-БАН външен;
7. доц. д-р Дончо Дончев, ФМИ-СУ външен.
Резерви
1. доц. д-р Марусия Божкова; ИМИ-БАН вътрешен;
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2. доц. д-р Цветан Игнатов, Стопански ф-т-СУ външен.
4.6. По доклад от доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция „Изследване на
операциите, вероятности и статистика” за определяне на жури по конкурса за професор в
област на висше образование 4. Природни науки; математика и информатика;
професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04
„Математически анализ”, НС единодушно
РЕШИ:
Предлага на Директора на ИМИ да назначи Научно жури в състав:
1. акад. Петър Кендеров, ИМИ-БАН вътрешен;
2. чл.-кор. Юлиан Ревалски, ИМИ-БАН вътрешен;
3. проф. дмн Румен Малеев,ФМИ-СУ външен;
4. проф. дмн Гено Николов, ФМИ-СУ външен;
5. проф. д-р Людмила Николова, ФМИ-СУ външен;
6. проф. д-р Николай Живков, ИМИ-БАН вътрешен;
7. доц. д-р Владимир Бабев, ФМИ-СУ външен.
Резерви
1. доц. д-р Надежда Рибарска; ИМИ-БАН вътрешен;
2. доц. д-р Първан Първанов, ФМИ-СУ външен.
4.7. По заявление на проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция
„Информационни системи”, относно продължаване договора му по реда на чл. 4, ал. 3 от
Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с 1 година договора на проф. дмн Петър Станчев по реда на чл. 4, ал. 3
от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
4.8. По доклад на доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция „Алгебра и
логика”, относно продължаване договора на проф. дмн Валентин Илиев по реда на чл. 4,
ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН. След разискванията,
НС
РЕШИ:
Продължава с 1 година договора на проф. дмн Валентин Илиев по реда на чл. 4, ал.
3 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
4.9. По доклад на проф. дмн Анжела Попиванова, ръководител на секция
„Диференциални уравнения и математическа физика”, относно продължаване договора на
доц. д-р Георги Чобанов по реда на чл. 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби
на Устава на БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с 1 година договора на доц. д-р Георги Чобанов по реда на чл. 4, ал. 3
от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
4.10. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология”, за избиране на чл.-кор. Иван Димовски за почетен член на ИМИ
и предложение за удостояването му с Почетния знак на Председателя на БАН по случай
80-годишнината му и за съществени приноси в развитието на института. След
разискванията, НС
РЕШИ:
1. Избира чл.-кор. Иван Димовски за почетен член на ИМИ.
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2. Предлага чл.-кор. Иван Димовски за удостояването му с Почетния знак на
Председателя на БАН по случай 80-годишнината му и за съществени приноси в
развитието на ИМИ.
4.11. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология”, за номиниране на проф. дмн Николай Николов за участие в
конкурса на БАН за високи научни постижения на учени и колективи, посветен на 145годишнината на БАН, НС
РЕШИ:
Номинира проф. дмн Николай Николов за участие в конкурса на БАН за високи
научни постижения на учени и колективи, посветен на 145-годишнината на БАН.
4.12. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология”, за номиниране на проф. дмн Николай Николов за участие в
конкурса на МОН за годишните награди за наука „Питагор” в областта на природните
науки и математиката, НС
РЕШИ:
Номинира проф. дмн Николай Николов за участие в конкурса на МОН за
годишните награди „Питагор” в областта на природните науки и математиката.
4.13. По приемане на индивидуални планове, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалните планове на:
- Георги Христов Добринков, редовен докторант към секция МОИ, с научен
ръководител проф. дмн Петър Бойваленков и научен консултант доц. д-р Диян Неделчев;
- Ангел Николаев Инков, задочен докторант към НЛКВ, с научен ръководител доц.
д-р Димитрина Полимирова;
- Бонимир Пенчев Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка, с научен
ръководител доц. д-р Димитрина Полимирова, с изискване да се отстранят нередностите в
документите, свързани с докторантурата.
4.14. По доклад на проф. дмн Светослав Марков и проф. Румен Ангелов относно
предложение за награждаване на проф. Ив Дюмон от аграрния научен център CIRAD с
медал на ИМИ за активното му сътрудничество с учени от БАН, НС
РЕШИ:
Отлага решението за следващо заседание на Научния съвет.
4.15. По доклад на проф. дмн Николай Янев за подкрепа на Конференцията по
вероятности и статистика, Поморие’2014 посветена на 145-годишнината на БАН и
отпечатване на изнесените доклади, НС
РЕШИ:
1. Дава съгласие относно участието на ИМИ като съорганизатор без финансови
ангажименти на Конференцията по вероятности и статистика, Поморие’2014 посветена на
145-годишнината на БАН;
2. Трудовете на Конференцията да бъдат отпечатани в „Плиска“ с гост-редактор на
тома проф. дмн Николай Янев.
4.16. По доклад на проф. дмн Петър Бойваленков относно участие на ИМИ като
съорганизатор на 31-вата Балканска олимпиада по математика за ученици (БОМ2014), НС
РЕШИ:
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Дава съгласие относно участие на ИМИ като съорганизатор без финансови
ангажименти на 31-вата Балканска олимпиада по математика за ученици (БОМ2014).
4.17. По избор на комисия за признаване на придобитата в чужбина образователна
и научна степен „доктор“ от Младен Савов, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Цветомир Цачев, проф. дмн Евгения Стоименова и проф. дмн
Николай Янев за членове на комисията за признаване на придобитата в чужбина
образователна и научна степен „доктор“ от Младен Савов.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад от проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на
Атестационната комисия се състоя дискусия относно приемане на Атестационна карта на
ИМИ. В дискусията се оформи мнение поне през есента тази Атестационна карта да бъде
приета и след това да се проведе атестацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)

ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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