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Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 6) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 04.07.2014 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. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дпн Й. Табов, 

проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. 

Кутев, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р И. 

Чипчаков и доц. д-р Н. Кольковска. 

ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Н. 

Янев, проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. д-р Н. Димитрова, доц. д-р Е. Сендова 

(чужб.), доц. дмн Е. Колев (чужб.), доц. д-р С. Порязов 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 21 души. При 

откриването на заседанието присъстват 16. 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. 

2.1. Определяне размера на наградата по математика на ИМИ. 

3. Избор на „професор” за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност 01.01.11 „Изследване на операциите (Оптимално 

управление и неговите приложения)”. Предложение на научното жури доцент д-р 

Цветомир Йотов Цачев. 

4. Доклади. 

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, напомни за откриването на 

конференцията „Математически дни в София“ на 7 юли 2014 г. от 9.30 ч., покани 

членовете на НС, уточни реда за посещение на откриването в хотел „Балкан“ и че 

регистрацията ще започне на 6 юли 2014 г. в Института. 

1.2.  По предложение на чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, ИМИ да 

участва в сдружение Дигитална национална коалиция. След разискванията, НС  

РЕШИ: 

ИМИ да участва в сдружение Дигитална национална коалиция и определя проф. 

д-р Аврам Ескенази за представител на ИМИ. 

 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за направеното обсъждане по 

определянето на размера на Наградата по математика на ИМИ. След разискванията, НС  

РЕШИ: 

Размерът на Наградата по математика да бъде 4 000 лева, която съгласно Статута 

се дава на две (три) години. Набирането на средствата да бъде изключително от дарения. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, председател на журито, представи доклада на 

журито по конкурса за „професор” за нуждите на ИМИ по област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.5. 

Математика, научна специалност 01.01.11 Изследване на операциите (Оптимално 
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управление и неговите приложения) с единствен кандидат доцент д-р Цветомир Йотов 

Цачев. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

 Избира доцент д-р Цветомир Йотов Цачев за „професор” за нуждите на ИМИ по 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление  4.5. Математика, научна специалност 01.01.11 Изследване 

на операциите (Оптимално управление и неговите приложения). 

По точка четвърта от дневния ред 

 4.1. По доклада на Комисията за научна политика и структурни промени относно 

разглеждане на статута на ВНЗ „Информационно моделиране“ във връзка с изтичане на 

срока му, НС 

РЕШИ: 

Приема доклада на Комисията за научна политика и структурни промени относно 

разглеждането на статута на ВНЗ „Информационно моделиране“ във връзка с изтичане на 

срока му. От ВНЗ „Информационно моделиране“ да се поиска да представи необходимата 

допълнителна информация. 

 4.2. По доклад на Комисията за научна политика и структурни промени относно 

Атестационната карта за учен от ИМИ – БАН, НС 

РЕШИ: 

Приема Атестационната карта за учен от ИМИ-БАН. 

4.3. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова и молба на проф. Людмил Зикатанов 

за избирането му за асоцииран член на ИМИ се проведоха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. Людмил Зикатанов за асоцииран член на ИМИ. 

4.4. По доклад на проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция 

„Математическа лингвистика“, за избирането   за асоцииран член на ИМИ се проведоха 

разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Людмила Димитрова за асоцииран член на ИМИ. 

4.5. По молба на проф. д-р Аврам Ескенази и протокол от секция „Софтуерни 

технологии“ за избирането му за асоцииран член на ИМИ се проведоха разисквания. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Аврам Ескенази за асоцииран член на ИМИ. 

4.6. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно 

моделиране“, за продължаване с една година договора на частично работно време по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Александър Григоров, НС 

РЕШИ: 

Продължава с една година договора на частично работно време по реда на чл. 68 

от Устава на БАН на доц. д-р Александър Григоров. 

4.7. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция 

„Математическо моделиране и числен анализ”, относно продължаване на трудовия 

договор на проф. дмн Пенчо Петрушев с 1 година, съгласно параграф 4 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Пенчо Петрушев с 1 година, съгласно 

параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

4.8. По доклад на проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция 

„Математическа лингвистика“, за избирането на проф. д-р Радослав Павлов за 

ръководител на секцията, НС 

РЕШИ: 
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Избира проф. д-р Радослав Павлов за ръководител на секция „Математическа 

лингвистика“, считано 18.08.2014 г. 

4.9. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, за 

зачисляване за задочни докторанти  в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки (Информатика) с осигурено ръководство от секция „Математическа лингвистика“, 

считано от 1 август 2014 г., НС 

РЕШИ: 

- зачислява Станислава Славова Славова-Петкова за задочен докторант в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) с научни 

ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова; 

- зачислява Мария Степановна Димова за задочен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) с научни ръководители проф. д-р 

Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова. 

4.10. По протокол от заседание на секция ОМИ за зачисляване на Цветослава 

Иванова Зарева за докторант на самостоятелна подготовка към секцията в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … с научни консултанти проф. дмн Йохан Давидов и доц. д-р Тони 

Чехларова, считано от 7 юли 2014 г., НС 

РЕШИ: 

Зачислява от 7 юли 2014 г. Цветослава Иванова Зарева за докторант на 

самостоятелна подготовка към секцията в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … на тема „ Модел 

за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по 

архитектура и строителство“ с научни консултанти проф. дмн Йохан Давидов и доц. д-р 

Тони Чехларова. 

4.11. По утвърждаване на индивидуални планове на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуалните планове на следните докторанти: 

- за третата и четвъртата година на Ралица Дуцова, задочен докторант към секция 

„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Людмила Димитрова; 

- за третата и четвъртата година на Максим Гойнов, задочен докторант към секция 

„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов; 

- за третата и четвъртата година на Детелин Лучев, задочен докторант към секция 

„Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов; 

- Цветослава Зарева, докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ с 

научни консултанти проф. дмн Йохан Давидов и доц. д-р Тони Чехларова. 

 4.12. По приемане атестациите на, НС 

РЕШИ: 

Приема атестациите на: 

 - Роберт Йорданов Ценков, докторант на самостоятелна подготовка към секция 

МОИ с научни консултанти проф. дмн Петър Бойваленков и доц. д-р Юри Борисов; 

 - Георги Великов Иванов, докторант на самостоятелна подготовка към секция 

МОИ с научни консултанти доц. дмн Емил Колев и доц. д-р Светла Никова; 

 - Бонимир Пенчев Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка към секция 

„Софтуерни технологии“ с научен консултант доц. д-р Димитрина Полимирова; 

 - Ралица Асенова Дуцова, задочен докторант към секция „Математическа 

лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Людмила Димитрова; 

 - Максим Красимиров Гойнов, задочен докторант към секция „Математическа 

лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов; 
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 - Детелин Михайлов Лучев, задочен докторант към секция „Математическа 

лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов; 

 - Ангел Николаев Инков, задочен докторант на самостоятелна подготовка към 

НЛКВ с научен ръководител доц. д-р Димитрина Полимирова. 

 4.13. По приемане конспекти за изпити от индивидуални планове, НС 

РЕШИ: 

Приема конспектите за изпити от индивидуалния план на: 

 - Стефка Николаева Ковачева, задочен докторант към секция „Математическа  

лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Людмила Димитрова по „Приложения на 

Web2.0 услуги с е-обучение“; 

 - Стоян Иванов Ненков, задочен докторант към секция „Изследване на операциите, 

вероятности и статистика“ с научен ръководител проф. дмн Евгения Стоименова по 

„Иконометрия“. 

4.14 По доклад на гл. ас. д-р Ирина Георгиева относно участие на ИМИ като 

съорганизатор на международния работен семинар “Workshop on Approximation Theory, 

CAGO, Numerical Analysis and Symbolic Computations”, 26.08-31.08.2014, Созопол без 

финансови задължения, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участието на ИМИ като съорганизатор на международния 

работен семинар “Workshop on Approximation Theory, CAGO, Numerical Analysis and 

Symbolic Computations”, 26.08-31.08.2014, Созопол без финансови задължения. 

 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. Проф. д-р Р. Павлов информира членовете на НС за предстоящото 

провеждане на международна есенна школа „Развитие и насърчаване на отворения достъп 

до научни изследвания и резултати“, организирана в рамките на DiPP2014, която ще се 

проведе от 19 до 20 септември 2014 г. във Велико Търново. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(акад. В. Дренски) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (проф. д-р Ц. Цачев) 


