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Р ЕШЕНИЯ  

(Протокол № 3) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 15.02.2013 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. О. Мушкаров, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. 

дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. 

Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, 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 И. Чипчаков, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р С. Порязов. 

ОТСЪСТВАТ: проф. дмн Е. Николов, проф. дмн К. Иванов (чужб.), доц. 

д-р Е. Сендова, доц. д-р Е. Колев (чужб.), доц. д-р Н. Кольковска (чужб.). 

 

 Акад. В. Дренски откри заседанието. Той поздрави проф. дмн Михаил 
Кръстанов с утвърждаването му за член на Научния съвет на ИМИ. Списъчният 
състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 22 души. При откриването на 
заседанието присъстват 20. Има необходимият кворум, следователно 
заседанието е законно.  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Доклад на Директора на ИМИ. 

 

2. Утвърждаване на ръководния екип на  ИМИ. 

 

3. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

 

4. Доклади. 

  

 5. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за направеното 
по въпроса за Фонда за научни изследвания и по Закона за развитието на 
академичния състав в Република България. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, предложи в ръководния 
екип на Института през този мандат да има двама заместник-директори – по 
научната политика в областите на математическите структури и 

математическото моделиране и работата с младите таланти и научната политика 
в областта на информатиката, както и националните проекти и програми и един 

научен секретар, отговарящ за цялостната научна политика и за докторантите и 

магистърските програми. След разисквания, НС единодушно 
РЕШИ: 

Утвърждава предложението на чл.-кор. Ю. Ревалски в ръководния екип 

на Института да има двама зам. директори и един научен секретар. 
 За зам. директор по научната политика в математическите структури и 

математическото моделиране и работата с младите таланти чл.-кор. Юлиан 

Ревалски предложи чл.-кор. Олег Мушкаров, НС 

РЕШИ: 
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Утвърждава чл.-кор. Олег Мушкаров за зам. директор по научната политика в 
математическите структури и математическото моделиране и работата с 
младите таланти.  

 По горната точка не присъстваше чл.-кор. Олег Мушкаров. 
 За зам. директор по научната политика в областта на информатиката, 
както и националните проекти и програми чл.-кор. Ю. Ревалски предложи проф. 

д-р Радослав Павлов, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проф. д-р Радослав Павлов за зам. директор по научната политика в 
информатиката, както и националните проекти и програми. 

 По горната точка не присъстваше проф. д-р Радослав Павлов. 
 За научен секретар чл.-кор. Ю. Ревалски предложи доц. д-р Нели 

Димитрова, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава доц. д-р Нели Димитрова за научен секретар. 
 По горната точка не присъстваше доц. д-р Нели Димитрова. 

По точка трета от дневния ред 

 3.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, информира членовете на 
Научния съвет за полученото писмо 71-00-29 от 06.02.2013 г. относно заповед № 

І-12 от 09.01.2013 г. на Председателя на БАН.  

По точка четвърта от дневния ред 

 4.1. По приемане на предложения за докторанти – български граждани 

през учебната 2013/2014 година, НС 

РЕШИ: 

Приема следните предложения за докторанти – български граждани през 
учебната 2013/2014 година: 
 -секция „Алгебра и логика“ - 1 задочна по Алгебра и теория на числата;  
 -секция АГТ - 1 редовна по Математически анализ; 
 -секция ДУМФ - 1 редовна по Диференциални уравнения и 2 редовни по 
Математическо моделиране и приложение на математиката; 
 -секция ОМИ - 1 редовна и 6 задочни по Методика на обучението по 
математика и информатика; 
 -секция „Математическа лингвистика“ - 1 задочна по Информатика; 
 -ВНЗ „Информационно моделиране“ - 1 задочна по Информатика; 
 -секция МОИ - 1 редовна по Информатика; 
 -секция „Биоматематика“ - 1 задочна по Математическо моделиране и 

приложение на математиката; 
 -секция „Изчислителна математика“ - 1 задочна по Математическо 
моделиране и приложение на математиката; 
Лаборатория по Телематика - 1 задочна по Информатика; 
Национална лаборатория по компютърна вирусология - 1 задочна по 
Информатика; 
 4.2. По приемане атестацията на Николай Руменов Икономов, редовен 

докторант към секция „Анализ, геометрия и топология“ с научен ръководител 
проф. дмн Ралица Ковачева, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на Николай Руменов Икономов, редовен докторант към 

секция „Анализ, геометрия и топология“ с научен ръководител проф. дмн 

Ралица Ковачева. 
 4.3. По доклад от доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция 
„Изследване на операциите“ за награждаване на акад. Петър Кендеров с най-

високо държавно отличие по случай неговата 70 годишнина, НС 

РЕШИ: 
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Подкрепя доклада на доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция 
„Изследване на операциите“ за награждаване на акад. Петър Кендеров с най-

високо държавно отличие по случай неговата 70 годишнина. 
 4.4. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция 
„Биоматематика“ относно продължаване трудовия договор на проф. Михаил 
Кръстанов по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

Продължава с 1 година трудовия договор на проф. Михаил Кръстанов по реда на 
чл. 68 от Устава на БАН. 

 По горната точка не присъстваше проф. дмн Михаил Кръстанов. 
 4.5. По молба от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на секция 
„Вероятности и статистика“ относно назначаването й на 1/2 работно време 
поради избирането й за научен секретар на БАН 

 се проведоха разисквания, НС 

РЕШИ: 

Назначава проф. дмн Евгения Стоименова за 1/2 работно време в ИМИ поради 

избирането й за научен секретар на БАН. 

 По горната точка не присъстваше проф. дмн Евгения Стоименова. 
 4.6. Доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция МОИ и проф. 

д-р Цонка Байчева, научен ръководител на Иван Ангелов, редовен докторант 
към секция МОИ относно отчисляването му с право на защита поради изтичане 
срока на докторантурата, НС 

РЕШИ: 

Отчислява Иван Ангелов, редовен докторант към секция МОИ с право на 
защита поради изтичане срока на докторантурата. 
 4.7. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция 
ДУМФ за избиране на доц. Марин Маринов за асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. Марин Маринов за асоцииран член на ИМИ. 

 4.8. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране“ и научен ръководител на задочния докторант 
Иван Гарнизов, за отчисляването му след атестиране с право на защита поради 

изтичане срока на докторантурата, НС 

РЕШИ: 

Отчислява Иван Гарнизов заадочен докторант към ИМИ с право на защита 
поради изтичане срока на докторантурата. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, предложи да бъде 
освободен като член на Комисията по научната политика и структурни промени 

и за член на Комисията да бъде избран чл. кор. Олег Мушкаров, зам. директор 
на ИМИ. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

 1. Освобождава чл.-кор. Юлиан Ревалски като член на Комисията по научната 
политика и структурни промени (единодушно). 
 2. Избира чл.-кор. Олег Мушкаров за член на Комисията по научната политика 
и структурни промени (с 1 „въздържал се“). 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(акад. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р Ц. Цачев) 


