РЕШЕНИЯ
(Протокол № 5)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 30.05.2014 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, доц. д-р Ц. Цачев, проф. дмн Е. Стоименова,
чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов,
проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн К. Иванов, 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 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: акад. П. Попиванов, чл.-кор. Ю. Ревалски (чужб.) и проф. дмн П.
Бойваленков (чужб.).
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки
починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 22 души. При
откриването на заседанието присъстват 21, 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 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.
4. Избор на „гл. асистент” 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
(цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови
библиотеки)”. Предложение на научното жури асистент д-р Детелин Михайлов
Лучев.
5. Доклади.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за направеното по
конференцията „Математически дни в София“. До момента са се регистрирали 200 човека.
Пленарните доклади ще се изнасят в зала на хотел „Шератон“, като ще има и 8 паралелни
сесии. Подкани членовете на НС също да се регистрират.
По точка трета от дневния ред
3.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за направената корекция в
протокола от предното заседание на НС, че Ръководството на ИМИ има положително
отношение към наименуването на института. Решението се взема от ОС на БАН въз
основа на мнение от ИМИ. Това би могло да се реализира с две кореспондентни
гласувания в ОС на учените от ИМИ – дали да се наименува институтът въобще
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(преразглеждайки старо решение на ОС институтът да не се наименува) и ако отговорът е
положителен дали да се казва на името на акад. Л. Илиев.
След разискванията, НС
РЕШИ:
На следващото Общо събрание на учените Научният съвет да 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 четвърта от дневния ред
4.1. Проф. д-р Р. Павлов, председател на журито по конкурса прочете доклада от
заседание на журито от 29.04.2014 г. за избора на „главен асистент“ 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 (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения
на цифрови библиотеки)” с единствен кандидат асистент д-р Детелин Михайлов Лучев.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира Детелин Михайлов Лучев за „главен асистент” 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 (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения
на цифрови библиотеки)”.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно
приеманe на доклади-самооценки и приложенията към тях по акредитацията на следните
докторски програми:
„Геометрия и топология“;
„Математически анализ“;
„Теория на вероятностите и математическа статистика“;
„Изследване на операциите“;
„Математическо моделиране и приложение на математиката“
се състояха разисквания.
Сред разискванията, НС
РЕШИ:
Приема докладите-самооценки и приложенията към тях по акредитацията на
следните докторски програми:
„Геометрия и топология“;
„Математически анализ“;
„Теория на вероятностите и математическа статистика“;
„Изследване на операциите“;
„Математическо моделиране и приложение на математиката“.
5.2. Проф. дмн Е. Стоименова прочете доклада на комисията за признаване на
придобитата в чужбина образователна и научна степен „доктор“ от Младен Светославов
Савов.
След разискванията, НС
РЕШИ:
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Потвърждава присъдената образователна и научна степен „доктор“ на Младен
Светославов Савов.
5.3. По доклад на проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция „Софтуерни
технологии“, за назначаване на частично работно време по реда на чл. 68 от Устава на
БАН на проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова за срок от една година се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Назначава на частично работно време по реда на чл. 68 от Устава на БАН проф. д-р
Калинка Михайлова Калоянова за срок от една година.
5.4. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция
„Информационни системи“, за продължаване с една година договора на частично работно
време по реда на чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р Антон Илиев Илиев се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с една година договора за частично работно време по реда на чл. 68 от
Устава на БАН на проф. д-р Антон Илиев Илиев.
5.5. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология”, за продължаване с една година договора на частично работно
време по реда на чл. 68 от Устава на БАН на проф. дмн Стефан Петров Иванов се
проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с една година договора на частично работно време по реда на чл. 68 от
Устава на БАН на проф. дмн Стефан Петров Иванов.
5.6. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция „Алгебра и
логика”, за продължаване с една година договора на доц. д-р Татяна Велкова Иванова по
реда на чл. 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на чл. 68 от Устава на БАН
се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с една година договора на доц. д-р Татяна Велкова Иванова по реда на
чл. 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на чл. 68 от Устава на БАН
5.7. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция
„Диференциални уравнения и математическа физика”, за продължаване с една година
договора на проф. дмн Цвятко Василев Рангелов по реда на чл. 4, ал. 3 от Преходните и
заключителни разпоредби на чл. 68 от Устава на БАН се проведоха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с една година договора на проф. дмн Цвятко Василев Рангелов по реда
на чл. 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на чл. 68 от Устава на БАН.
5.8. По приемане на индивидуалния план на Красимир Димитров Миланов,
докторант на самостоятелна подготовка към секция „Изследване на операциите,
вероятности и статистика“, с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалния план на Красимир Димитров Миланов, докторант на
самостоятелна подготовка към секция „Изследване на операциите, вероятности и
статистика“, с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев.
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5.9. По приемане атестациите на докторанти, НС
РЕШИ:
Приема атестациите на:
- Красимир Димитров Миланов, докторант на самостоятелна подготовка към
секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика“, с научен консултант проф.
дмн Огнян Кунчев;
- Румяна Григорова Несторова, докторант на самостоятелна подготовка към секция
„Образование по математика и информатика“, с научни консултанти проф. дпн Сава
Гроздев и доц. д-р Борислав Лазаров;
- Николай Руменов Икономов, редовен докторант към секция „Анализ, геометрия и
топология“, с научен ръководител проф. дмн Ралица Ковачева.
5.10. По приемане конспекти за изпити от индивидуалния план на, НС
РЕШИ:
Приема конспектите за изпити от индивидуалния план на:
- Любомир Андреев, редовен докторант към секция „Анализ, геометрия и
топология“, с научен ръководител проф. дмн Николай Николов по „Основи на
многомерния комплексен анализ“;
- Борислава Кирилова, задочен докторант към секция „Образование по математика
и информатика“, с научни ръководители проф. дпн Сава Гроздев и проф. дмн Николай
Николов и Веселин Златилов, задочен докторант към секция „Образование по математика
и информатика“, с научни ръководители проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Иван
Держански по „Методика на обучението по математика – І, ІІ и ІІІ части“;
- Владимир Сапунджиев, задочен докторант към секция „Математическа
лингвистика“, с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава
Панева по „Маркъп езици за семантичен уеб“;
- Детелин Лучев, задочен докторант към секция „Математическа лингвистика“, с
научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов по „Средства и подходи за представяне на
обекти и знания от културното наследство“.
5.11. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология”, за продължаване с една година (без заплащане) срока на
редовната докторантура на Николай Икономов с научен ръководител проф. дмн Ралица
Ковачева за довършване на техническата работа по дисертацията, НС
РЕШИ:
Удължава с една година (без заплащане) срока на редовната докторантура на
Николай Икономов с научен ръководител проф. дмн Ралица Ковачева за довършване на
техническата работа по дисертацията.
5.12. По приемане на нов проект за съвместни научни изследвания с Полша на тема
„Семантика и съпоставителна лингвистика, ориентирани към разработване на двуезичен
електронен речник“ с ръководител проф. д-р Людмила Димитрова, НС
РЕШИ:
Приема нов проект за съвместни научни изследвания с Полша на тема „Семантика
и съпоставителна лингвистика, ориентирани към разработване на двуезичен електронен
речник“ с ръководител проф. д-р Людмила Димитрова.
5.13. По заявление от Драгомир Христов относно мнение за решение на задачите за
трисекция на ъгъла и за квадратура на кръга, НС
РЕШИ:
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Възлага рецензирането на материала.
По точка шеста от дневния ред
6.1. Акад. В. Дренски съобщи за полученото писмо на БАН 72-00-59 от 30.05.2014
г. за присъединяване към Хартата на изследователите и Кодекса за поведение при оценка
на работата на изследователите. След разискванията, НС
РЕШИ:
Тъй като писмото е пристигнало в деня на заседанието на НС, да бъде разгледано
на следващо заседание.
6.2. Проф. дмн Е. Стоименова постави въпрос за работата на електронната поща и
сървъра на ИМИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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