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Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 7 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 17.09.2014 г.  

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, проф. д-р Ц. Цачев, 

чл.-кор. О. Мушкаров, 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. дмн П. Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. 

Сендова, 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 (чужб.), проф. дмн И. Ланджев (чужб.),  проф. 

дмн Н. Янев, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов и доц. дмн Е. Колев.  

Акад. В. Дренски откри заседанието. С едноминутно мълчание бе почетена 

паметта на доц. Димитър Добрев. Списъчният състав на НС (включвайки починалия проф. 

Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 22 души. При откриването на 

заседанието присъстват 18. 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. Номиниране на кандидати за член-кореспонденти на БАН по обявата от 

20.08.2014 година. 

 4. Избор на „доцент” за нуждите на ИМИ по 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. Предложение на научното жури д-р Младен Светославов Савов. 

 5. Обсъждане на Атестационна карта за специалисти с висше и средно 

(специално) образование. 

6. Доклади. 

7. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, предложи една от следващите книжки 

на „Математическо списание Сердика“ да бъде съставена от статии от конференция „Дни 

на математиката в София 2014“. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Една от следващите книжки на „Математическо списание Сердика“ да бъде 

съставена от статии представени на конференция „Дни на математиката в София 2014“. 

2.2. Акад. В. Дренски, председател на Програмния комитет на Наградата по 

математика, информира членовете на Научния съвет, че има постъпили 9 номинации за 

наградата. 
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По точка трета от дневния ред 

3.1. Чл.-кор. О. Мушкаров, председател на Комисията за научна политика и 

структурни промени, съобщи за постъпилите от секциите 5 доклада за номиниране на 

кандидати по конкурса за член-кореспонденти (2014 г.). Той каза, че кандидатите са 

абсолютно сериозни, много достойни и постъпилите материали отговарят на изискваните 

от Правилника за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти 

(дописни членове) на БАН. Той предложи всички постъпили кандидатури да бъдат 

номинирани. 

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

 Номинира за участие в конкурса за член-кореспонденти (2014 г.): 

проф. дмн Йохан Тодоров Давидов 

проф. дмн Камен Ганчев Иванов 

проф. дмн Огнян Иванов Кунчев 

проф. дмн Иван Николов Ланджев 

проф. дмн Николай Маринов Николов. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. Проф. дмн Е. Стоименова, председател на научното жури, представи 

доклада на журито по конкурса за „доцент” за нуждите на ИМИ по 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 с единствен кандидат д-р Младен Светославов Савов. 

След разискванията се пристъпи към тайно гласуване. Въз основа на този Вот, 

НС 

РЕШИ: 

 Избира д-р Младен Светославов Савов за „доцент” за нуждите на ИМИ по 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. 

По точка пета от дневния ред 

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

Атестационната карта за специалисти с висше и средно (специално) образование от ИМИ 

– БАН се проведе дискусия. 

 След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Приема информацията и направените препоръки. 

По точка шеста от дневния ред 

 6.1. По доклад на доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция „Алгебра и 

логика“, за избиране на доц. д-р Даниела Бориславова Попова за асоцииран член на ИМИ 

се състоя дискусия. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Даниела Бориславова Попова за асоцииран член на ИМИ за срок от 

3 години. 
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 6.2. По доклад на проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС, за 

продължаване договора на доц. д-р Надежда Рибарска на частичен работен ден по реда на 

чл. 69 от Устава на БАН се състоя дискусия. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава с една година договора на доц. д-р Надежда Рибарска на частичен 

работен ден по реда на чл. 69 от Устава на БАН. 

 6.3. По доклад на Ваня Григорова относно обновяване състава на Библиотечния 

съвет на ИМИ, НС. 

РЕШИ: 

 Насочва доклада към председателя на Комисията за научна политика и структурни 

промени, като на следващото заседание Комисията да направи предложение за нов 

Библиотечен съвет. 

 6.4. По доклад на проф. дмн Петър Бойваленков относно предложение ИМИ да 

бъде организатор на „Седмица на олимпийската математика на ИМИ-БАН“ се състоя 

дискусия. 

 След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението ИМИ да бъде организатор на „Седмица на олимпийската 

математика в ИМИ“ с небюджетна подкрепа на ИМИ. 

 6.5. По приемане на отчети за съвместни научни изследвания с Израел за 2014 г. и 

2011-2014 г.,  и с Белгия за 2014 г., НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите за съвместни научни изследвания:  

с Израел за 2011-2014 г. и 2014 г. по теми: 

 - „Вариационен анализ и приложения“ с ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски; 

- „Семантичен анализ на високо ниво на български и израелски колекции“ с 

ръководител проф. дмн Петър Станчев; 

 - „Нов комбинаторен метод за изучаване на уравнения на математическата физика 

с приложения в механиката чрез клетъчно невронни мрежи“ с ръководител проф. дмн 

Анжела Славова; 

- „Разработване и подобряване на някои управленски подходи на гъвкавите 

методологии в производството на софтуер“ с ръководител проф. д-р Нели Манева. 

с Белгия за 2014 г. по теми: 

- „Теория на кодирането и криптографията“ с ръководител проф. дмн Иван 

Ланджев; 

- „Математическа логика, алгебра и алгебрична геометрия“ с ръководител акад. 

Веселин Дренски. 

 6.6. По приемане на нови проекти за съвместни научни изследвания с Израел за 

2014-2017 г. и с Белгия за 2015-2017 г., НС  

РЕШИ: 

- Приема нов проект за съвместни научни изследвания с Израел на тема 

„Вариационен анализ и приложения“ с ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски; 
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- Приема нов проект за съвместни научни изследвания с Израел на тема 

„Семантичен анализ на високо ниво на колекции от българското и израелското културно 

наследство“ с ръководител проф. дмн Петър Станчев; 

- Приема нов проект за съвместни научни изследвания с Белгия на тема „Крайни 

геометрии, теория на кодирането и криптография“ с ръководител проф. д-р Цонка 

Байчева. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(акад. В. Дренски) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (проф. д-р Ц. Цачев) 


