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Р ЕШЕНИЯ  

(Протокол № 1) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 21.01.2013 г. от 

12.30 часа в Мултимедийната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, акад. П. 

Попиванов, чл.-кор. О. Мушкаров, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, 
проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Н. Кутев, 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. Димитрова и доц. д-р С. Порязов. 
ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Ц. Цачев (чужб.), проф. дмн Е. Николов, проф. 

дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн М. Кръстанов, доц. д-р 

Н. Кольковска (чужб.). 

 

 Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 

души. Редуцираният състав е 22 души. При откриването на заседанието 

присъстват 19. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно.  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Доклад на и.д. Директора на ИМИ. 

 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

 

3. Избор на жури по процедури по Закона за развитие на 

академичния състав в Република България. 

 

4. Доклади. 

  

 5. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, и.д. директор на ИМИ, информира 
членовете на НС за извършената работа по честването на 100-годишнината от 
рождението на акад. Любомир Илиев. 
 

По точка втора от дневния ред 

2.1. По доклад на доц. д-р Н. Димитрова, научен секретар на ИМИ за 
определяне на върховите постижения на ИМИ за 2012 година, НС 

РЕШИ: 

Предлага като най-важно научно постижение в годишния отчет да влезе 
предложението на секция „Алгебра и логика“, а най-важното научно-

приложното постижение да бъде от областта на математическото моделиране и 

да съчетава предложенията на секции „Вероятности и статистика“ и 

„Биоматематика“. 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция 
„Информационни системи“ относно назначаване на жури за избора на доцент за 
нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и 
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компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика (Автоматично 

извличане на метаданни от съдържанието на цифрови обекти), НС 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

- проф. д-р Радослав Павлов, ИМИ - вътрешен; 

- проф. д-р Нели Манева, ИМИ - вътрешен; 

- проф. д-р Аврам Ескенази, ИМИ - вътрешен; 

- проф. дмн Георги Тотков, ПУ - външен; 

- проф. д-р Маргарита Тодорова, ВТУ - външен; 

- проф. д-р Красен Стефанов, СУ - външен; 

- проф. д-р Румен Николов, УниБИТ - външен. 

Резерви: 

- проф. дмн Петър Станчев, ИМИ - вътрешен; 

- доц. д-р Милена Добрева, Малтийски университет - външен. 

След тази точка акад. П. Попиванов и чл.-кор. Ю. Ревалски напуснаха 
заседанието на НС поради заседание в ЦУ на БАН. 

По точка четвърта от дневния ред 

 4.1. По доклад от проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на 
Атестационната комисия, НС 

РЕШИ: 

1. Атестира положително доц. д-р Георги Чобанов (секция „Диференциални 

уравнения и математическа физика“), като дава оценка В: „отговаря на 
заеманата длъжност" и одобрява активизирането на неговата научно-

изследователска и експертна дейност през 2012 г. 
2. Атестира доц. д-р Йордан Зашев (секция „Алгебра и логика“) с оценка В: 

„отговаря на заеманата длъжност", като му препоръчва да положи усилия за 
публикуване на получените резултати, при това в специализирани списания в 
чужбина.  
3. Атестира положително ас. Свилена Христова (ВНЗ „Информационно 

моделиране“) с оценка В: „отговаря на заеманата длъжност“. 

4. Окончателният проект за нова атестационна карта за учен от ИМИ да се 
разгледа на следващото заседание на НС. 

5. На Общото събрание на учените в ИМИ на 29.01.2013 г. да се разгледат 
предложените промени в Статута на Атестационната комисия, като в чл.5.1.2. от 
Правилника за дейността на ИМИ да отпадне текста: „Учените не се атестират 
след навършване на възраст по-малко от 5 години до пенсиониране.“ 

4.2. По доклад от доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция 
„Изследване на операциите“ за избиране на доц. д-р Николай Киров за 
асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Николай Киров за асоцииран член на ИМИ. 

 По горната точка проф. д-р Радослав Павлов не участва в гласуването. 

4.3. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция МОИ за 
избиране на проф. дмн Иван Ланджев за асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Иван Ланджев за асоцииран член на ИМИ. 

4.4. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция МОИ за 
избиране на доц. д-р Красимир Манев за асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Красимир Манев за асоцииран член на ИМИ. 

 

 4.5. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция 
„Софтуерни технологии“ и проф. д-р Аврам Ескенази, научен ръководител на 
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Николай Иванов Тодоров, редовен докторант към секцията за атестирането му 

за 2012 г. и отчисляване с право на защита, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на Николай Иванов Тодоров, редовен докторант към 

секцията за 2012 г. и отчислява същия с право на защита. 
 4.6. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция 
„Софтуерни технологии“ и проф. д-р Аврам Ескенази, научен ръководител на 
Цветелина Петрова Ковачева, докторант на самостоятелна подготовка към 

секцията за атестирането й за 2012 г. и отчисляване без право на защита. 
РЕШИ: 

Приема атестацията на Цветелина Петрова Ковачева, докторант на 
самостоятелна подготовка към секцията за 2012 г. и отчислява същата без право 

на защита. 
 4.7. По атестацията за 2012 г. на Детелина Кирилова Найденова, задочен 

докторант към секция „Изследване на операциите“ с научен ръководител чл.-

кор. Юлиан Ревалски, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията за 2012 г. Детелина Кирилова Найденова, задочен 

докторант към секция „Изследване на операциите“ с научен ръководител чл.-

кор. Юлиан Ревалски. 

 4.8. По атестация за 2012 г. на Диана Кирилова Неделчева, докторант на 
самостоятелна подготовка към секция „Изследване на операциите“ с научен 

ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията за 2012 г. на Диана Кирилова Неделчева, докторант на 
самостоятелна подготовка към секция „Изследване на операциите“ с научен 

ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски. 

4.9. По приемане на отчета на Фондация „Георги Чиликов“ за първата 
година от създаването й, НС 

РЕШИ: 

Приема отчета на Фондация „Георги Чиликов“ за първата година от създаването 

й. 

4.10. По доклад на проф. дмн Светослав Марков относно участието на 
ИМИ като съорганизатор на Международната конференция по биоматематика 
„БИОМАТ 2013“. 

РЕШИ: 

Дава съгласие за участието на ИМИ като съорганизатор на Международната 
конференция по биоматематика „БИОМАТ 2013“. 

4.11. По писмо от Светозар Соколов относно мнение за предложение за 
промяна на някои геометрични правила и употреба на нови, НС 

 РЕШИ: 

Възлага на секция ОМИ изготвянето на отговор на писмото от Светозар Соколов. 
 4.12. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни 

изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите на проекти за съвместни научни изследвания с: 
 - Русия на тема: „Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането“ с 
научен ръководител проф. дмн Петър Бойваленков; 
 - Русия на тема: „Комплексен анализ, комплексна геометрия и 

математическа физика“ с научен ръководител проф. дмн Йохан Давидов; 
 - Русия на тема: „Методи на информационното и математическо 

моделиране на перспективни телекомуникационни системи“ с научен 

ръководител доц. д-р Стоян Порязов; 
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 - Русия на тема: „Апроксимация на рационални функции в комплексни 

области“ с научен ръководител проф. дмн Ралица Ковачева. 
 - Сърбия на тема: „Дигитални бази от данни и обработка на изображения“ 

с научен ръководител проф. дмн Огнян Кунчев. 

 

По точка пета от дневния ред 

Няма постъпили материали.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(акад. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р Ц. Цачев) 


