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Р Е Ш Е Н И Я  

(Протокол № 11) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 13.12.2013 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. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. 

дпн Й. Табов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Ку-

тев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази,  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 Н. Димитрова, доц. д-р С. По-

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

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

проф. дмн Й. Давидов (чужб.). 

 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включ-

вайки починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 22 

души. При откриването на заседанието присъстват 21. Има необходимият кво-

рум, 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. Обсъждане на статут на наградата по математика на ИМИ. 

4. Избор на „доцент” за нуждите на ИМИ по област на висше образо-

вание 4. Природни науки, математика и информатика, професионално нап-

равление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 

01.01.12 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учеб-

ни приложения на цифрови библиотеки). Предложение на журито – гл. ас. 

д-р Десислава Иванова Панева-Маринова. 

5. Избор на „доцент” за нуждите на Лаборатория по телематика по 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа-

тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

научна специалност 01.01.12 Информатика (Изследвания и приложения на 

информатиката в образованието и медицината). Предложение на журито – 

гл. ас. д-р Радослав Даков Йошинов. 

6. Доклади. 

 7. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, зам. директор на ИМИ, 

относно обява на конкурс за „професор” за нуждите на ИМИ в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5. Математика, науча специалност 01.01.11 Изследване на опера-

циите (оптимално управление и неговите приложения), НС с един „въздържал 

се“ 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за „професор” за нуждите на ИМИ в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 



 2 

направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.11 Изследване на опе-

рациите (оптимално управление и неговите приложения) със срок два месеца от 

обявата в „Държавен вестник”. 

1.2. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, зам. директор на ИМИ, 

относно обява на конкурс за „главен асистент” за нуждите на ИМИ в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професио-

нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, науча специалност 

01.01.12 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни 

приложения на цифрови библиотеки), НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за „главен асистент” за нуждите на ИМИ в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професио-

нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, науча специалност 

01.01.12 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни 

приложения на цифрови библиотеки) със срок два месеца от обявата в „Държа-

вен вестник”. 

1.3. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за резултати-

те от работата по доклада на Комисията по научната политика и структурните 

промени за обсъждане на критерии за оценка на работата на научния състав във 

връзка с критериите на ОС на БАН за разпределяне на бюджета. Той отбеляза, 

че това, което ни отличава от другите институти в Академията, е публикацион-

ната дейност. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали.  

По точка трета от дневния ред 

Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, представи за обсъждане про-

ект за „Статут на наградата по математика на ИМИ”. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. Проф. дмн Петър Станчев, председател на научното жури по избо-

ра на „доцент” за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информа-

тика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика (цифрови 

библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиоте-

ки) прочете доклада от заседанието по избора. Предложение на журито е гл. ас. 

д-р Десислава Иванова Панева-Маринова. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира главен асистент д-р Десислава Иванова Панева-Маринова за „до-

цент” по конкурса. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Проф. д-р Аврам Ескенази, председател на научното жури от засе-

данието по избора на „доцент” за нуждите на Лабораторията по телематика 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 (изследвания и приложения на информати-

ката в образованието и медицината)” прочете доклада от заседанието по избора. 

Предложението на журито е гл. асистент д-р Радослав Даков Йошинов да бъде 

избран за „доцент”. 
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След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира главен асистент д-р Радослав Даков Йошинов за „доцент” по кон-

курса. 

По точка шеста от дневния ред 

 6.1. По доклад от проф. дмн Михаил Кръстанов, секретар на секция 

„Биоматематика“, относно назначаване на научно жури по обявен конкурс за 

„професор” за нуждите на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

 Избира за научно жури по обявен конкурс за „професор” за нуждите на 

ИМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 

01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката 

(Динамични модели на биопроцеси: анализ, асимптотична устойчивост и 

стабилизируемост): 

 1. проф. дмн Евгения Стоименова, ИМИ-БАН; 

 2. проф. дмн Светослав Марков, ИМИ-БАН; 

 3. проф. д-р Николай Кюркчиев, ИМИ-БАН и ПУ „П. Хилендарски; 

 4. проф. дтн Иван Димов, ИККТ-БАН; 

 5. проф. дмн Светозар Маргенов, ИККТ-БАН; 

 6. проф. дмн Николай Витанов, ИМех-БАН; 

 7. доц. дмн Светослав Николов, ИМех-БАН. 

 Резерви: 

 8. доц. д-р Наталия Кольковска, ИМИ-БАН; 

 9. доц. д-р Красимир Георгиев, ИККТ-БАН. 

 6.2. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, 

относно зачисляване на редовни и задочни докторанти, НС 

РЕШИ: 

 Зачислява, считано от 1 януари 2014 г. в редовна или задочна 

докторантура с обучаваща организация ИМИ, след представяне на протокола от 

изпита по чужд език, както следва: 

- Галя Божидарова Пенчева в редовна докторантура по Педагогика на 

обучение по … (Методика на обучението по математика и компютърни науки) с 

осигурено ръководство от секция ОМИ с научен ръководител доц. д-р Тони 

Чехларова; 

- Монка Добрева Коцева в задочна докторантура по Педагогика на обу-

чение по … (Методика на обучението по математика и компютърни науки) с 

осигурено ръководство от секция ОМИ с научени ръководители доц. д-р Тони 

Чехларова и доц. д-р Радослав Йошинов; 

- Иван Димов Петков в задочна докторантура по Педагогика на обучение 

по … (Методика на обучението по математика и компютърни науки) с осигуре-

но ръководство от секция ОМИ с научни ръководители доц. д-р Тони Чехларова 

и и доц. д-р Евгения Сендова; 

 - Боряна Атанасова Куюмджиева в задочна докторантура по Педагогика 

на обучение по … (Методика на обучението по математика и компютърни нау-

ки) с осигурено ръководство от секция ОМИ с научен ръководител доц. д-р То-

ни Чехларова; 

 - Румяна Георгиева Ангелова в задочна докторантура по Педагогика на 

обучение по … (Методика на обучението по математика и компютърни науки) с 

осигурено ръководство от секция ОМИ с научен ръководител  доц. д-р Тони 

Чехларова; 
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- Мария Тодорова Браухле в задочна докторантура по Педагогика на обу-

чение по … (Методика на обучението по математика и компютърни науки) с 

осигурено ръководство от секция ОМИ с научен ръководител доц. д-р Тони 

Чехларова; 

- Борислава Кирилова Виденова в задочна докторантура по Педагогика 

на обучение по … (Методика на обучението по математика и компютърни нау-

ки) с осигурено ръководство от секция ОМИ с научни ръководители проф. дпн 

Сава Гроздев и проф. дмн Николай Николов;  

- Веселин Златилов Стамов в задочна докторантура по Педагогика на 

обучение по … (Методика на обучението по математика и компютърни науки) с 

осигурено ръководство от секция ОМИ с научни ръководители проф. дпн Сава 

Гроздев и доц. д-р Иван Держански; 

- Любомир Владимиров Андреев в редовна докторантура по Математика 

(Математически анализ) с осигурено ръководство от секция АГТ с научен ръко-

водител проф. дмн Николай Николов; 

- Владимир Илиев Сапунджиев в задочна докторантура по Информатика 

и компютърни науки (Информатика) с осигурено ръководство от секция „Мате-

матическа лингвистика” с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и 

доц. д-р Десислава Панева-Маринова; 

- Тодор Христомиров Брънзов в редовна докторантура по Информатика и 

компютърни науки (Информатика. Подходи и модели на софтуерни системи за 

управление в бизнесорганизации) с осигурено ръководство от секция „Софтуер-

ни технологии” с научен ръководител проф. д-р Нели Манева; 

- Йордан Пейчев Пейчев в задочна докторантура по Информатика и ком-

пютърни науки (Информатика. Информационно моделиране) с осигурено ръко-

водство  от ВНЗ „Информационно моделиране” с научен ръководител доц. д-р 

Стоян Порязов. 

6.3. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, ръководител на 

Лаборатория „Цифровизация на научното и културно наследство“ при секция 

„Информационни системи“, НС  

РЕШИ: 

Приема за сведение отчета за приключване на процеса по цифровизация 

и онлайн представяне на научната периодика в ИМИ. 

6.4. По доклад на проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция „Соф-

туерни технологии“, относно продължаване на трудовият договор на доц. д-р 

Георги Тупаров за една година по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

 Продължава трудовият договор на доц. д-р Георги Тупаров за една 

година по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

6.5. По доклад на проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на сек-

ция „Вероятности и статистика“, относно продължаване на трудовият договор 

на проф. дмн Любен Мутафчиев за една година по реда на чл. 68 от Устава на 

БАН, НС 

РЕШИ: 

 Продължава трудовият договор на проф. дмн Любен Мутафчиев, за една 

година по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

6.6. По доклад на проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на сек-

ция „Вероятности и статистика“, относно продължаване на трудовият договор 

на доц. д-р Марусия Божкова за една година по реда на чл. 68 от Устава на БАН, 

НС 
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РЕШИ: 

 Продължава трудовият договор на доц. д-р Марусия Божкова за една 

година по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

6.7. По доклад на проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на сек-

ция „Вероятности и статистика“, относно продължаване на трудовият договор 

на доц. д-р Весела Стоименова за една година по реда на чл. 68 от Устава на 

БАН, НС 

РЕШИ: 

 Продължава трудовият договор на доц. д-р Весела Стоименова за една 

година по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

6.8. По доклад на доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция „Из-

следване на операциите“, относно продължаване на трудовият договор на доц. 

д-р Златогор Минчев за една година по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

 Продължава трудовият договор на доц. д-р Златогор Минчев за една 

година по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

6.9. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция 

„Информационни системи“, относно назначаване на трудов договор на проф. д-р 

Мария Нишева за една година по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

 Назначава на трудов договор проф. д-р Мария Нишева за една година по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

6.10. По доклад на проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на сек-

ция „Математическа лингвистика“, относно назначаване на трудов договор на 

проф. д-р Боян Бончев за една година по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

 Назначава на трудов договор проф. д-р Боян Бончев за една година по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

6.11. Утвърждаване на конспекти за докторантски изпити по 

специалността, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспектите за докторантски изпити по специалността на 

тема: 

 - „Автоматизирани среди за www-базирано и е-обучение“ от 

индивидуалния план на Стефка Ковачева, задочен докторант към секция 

„Математическа лингвистика“; 

 - „Методика на обучението по математика – част 1“ от индивидуалния 

план на Румяна Несторова, докторант на самостоятелна подготовка към секция 

ОМИ; 

 - „Методика на обучението по математика – част 2“ от индивидуалния 

план на Румяна Несторова, докторант на самостоятелна подготовка към секция 

ОМИ. 

6.12. Приемане на учебните програми и преподавателски екипи, курсове, 

проекти и хонорарите на преподавателите на две магистърски програми 

съвместни с НБУ, НС. 

РЕШИ: 

 Приема учебните програми и преподавателски екипи, курсове, проекти и 

хонорарите на преподавателите на две магистърски програми съвместни с НБУ. 
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6.13. По доклад на проф. дмн Петър Бойваленков, научен ръководител 

на Георги Добринков, редовен докторант към секция МОИ, относно назначаване 

на доц. д-р Лиан Любенов Неделчев от ИОМТ-БАН за научен консултант на 

докторанта, НС 

РЕШИ: 

 Определя доц. д-р Лиан Любенов Неделчев от ИОМТ-БАН за научен 

консултант на докторанта. 

6.14. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски, научен ръководител на 

Детелина Кирова, задочен докторант към секция „Изследване на операциите“ за 

прехвърлянето й от задочна в редовна докторантура от 1 януари 2014 г. , НС 

РЕШИ: 

 Прехвърля Детелина Кирова, задочен докторант към секция „Изследване 

на операциите“ от задочна в редовна докторантура от 1 януари 2014 г. 

6.15. Доклад на доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция МОИ, за 

атестиране и отчисляване с право на защита на Николай Генчев Ноев, редовен 

докторант към секция МОИ с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова, 

НС. 

РЕШИ: 

Приема атестацията за 2013 г. на Николай Генчев Ноев, редовен 

докторант към секция МОИ с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова и 

го отчисляване с право на защита. 

6.16. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни 

изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема следните отчети на проекти за съвместни научни изследвания с: 

- Полша на тема „Семантика и съпоставителна лингвистика, ориентира-

ни към разработване на двуезичен електронен речник“ с ръководител проф. д-р 

Людмила Димитрова; 

- Чехия на тема „Представяне на съдържанието и интеграция на услуги-

те в чешките и българските цифрови математически библиотеки“ с ръководител 

проф. дмн Петър Станчев; 

- Словакия на тема „Електронни корпуси – съпоставително изследване с 

цел проектиране на българо-словашки електронни езикови ресурси“ с ръководи-

тел проф. д-р Людмила Димитрова; 

- Китай на тема „Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна 

верификация на хибридни системи“ с ръководител доц. д-р Димитър Гелев; 

- Русия на тема „Изследване на модели на програмни средства за езико-

ви технологии“ с ръководител доц. д-р Иван Держански; 

- Русия на тема „Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането“ с 

ръководител проф. дмн Петър Бойваленков; 

- Русия на тема „Методи на информационното и математическо модели-

ране на перспективни телекомуникационни системи“ с ръководител доц. д-р 

Стоян Порязов; 

- Русия на тема „Комплексен анализ, комплексна геометрия и математи-

ческа физика“ с ръководител проф. дмн Йохан Давидов; 

- Русия на тема „Комплексен анализ: апроксимация на рационални фун-

кции в комплексни области“ с ръководител проф. дмн Ралица Ковачева; 
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- Русия на тема „Изследване на разклоняващи се процеси, статистически 

изводи и приложения в биологията и медицината“ с ръководител проф. дмн Ни-

колай Янев; 

- Унгария на тема „Развитие на програмното осигуряване за мултиме-

дии и езикови технологии“ с ръководител проф. д-р Радослав Павлов; 

- Унгария на тема „Теория на апроксимациите и анализ на Фурие“ с ръ-

ководител проф. дмн Камен Иванов; 

- Унгария на тема „Комбинаторна теория на пръстените“ с ръководител 

акад. Веселин Дренски. 

6.17. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за подгот-

вените рамкови споразумения за съвмести научни изследвания с: 

 - the Department of Mathematical Sciences at the Indiana University-Purdue 

University Fort Wayne; 

 - the Board of Trustees of the University of Illinois, USA; 

 - факултет по информатика на Националния университет „Киевско-

мохильовска академия”, Украйна. 

 След разискванията, НС 

РЕШИ: 

 Приема подготвените рамкови споразумения за съвмести научни 

изследвания. 

По точка седма от дневния ред 

7.1. Проф. дмн Н. Янев постави въпроса за съветниците на поредицата 

„Плиска”. Той предложи в определен срок секциите да предложат имена на хора 

за съветници. Проведе се дискусия в която взеха участие и: чл.-кор. Ю. Ревалс-

ки, акад. В. Дренски и проф. д-р Р. Павлов. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Директорът на ИМИ, председателят на НС и проф. дмн Н. Янев да съста-

вят предложението. 

7.2. Проф. дмн В. Кирякова и чл.-кор. Ю. Ревалски поставиха въпро-

сът за по-доброто информиране за конференцията „Математически дни в Со-

фия”.  

7.3. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, обърна внимание, че е 

обезпокоително кадровото състояние при информатиците. Предложението му е 

да се назначат на частични трудови договори добри специалисти, а чрез тях да 

дойдат и други. 

7.4. Доц. д-р С. Порязов обърна внимание, върху забавянето на публику-

ването на протоколи в сайта на Института. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(акад. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р Ц. Цачев) 

 

 


