РЕШЕНИЯ
(Протокол № 8)

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 26.07.2013 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 Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Н. Кольковска, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р С. Порязов.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн Е. Николов (починал),
проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков
(чужб.), проф. д-р А. Ескенази,. доц. д-р Е. Сендова (чужб.), доц. д-р Е. Колев и доц. д-р И.
Чипчаков.
Акад. В. Дренски откри заседанието. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на проф. дмн Евгений Николов. Списъчният състав на НС (включвайки починалия
проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 21 души. При откриването на
заседанието присъстват 15. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор на жури по процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република България.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ относно обява на
конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление за доцент в 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 информатиката в образованието и медицината) за нуждите на Лаборатория по телематика при БАН се състоя дискусия.
След дискусията, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, за доцент в 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 информатиката в образованието и медицината) за нуждите на Лаборатория по телематика при
БАН със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник“.
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1.2. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за подготвения двустранен
договор за сътрудничество с Университета на Верона. По повод на предстоящата работа с
гост-професори от този университет каза, че от Университета във Верона са се активизирали и предлага да се сключи Рамково споразумение, което няма финансови ангажименти.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Одобрява подготвеното рамково споразумение за сътрудничество с Университета
на Верона.
1.3. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи, че след нещастието с проф.
Евгений Николов за и.д. директор на НЛКВ е избрана доц. д-р Димитрина ПолимироваНиколова. Той отбеляза, че Лабораторията е хубаво да остане като компактно звено.
Трябва да сме внимателни това звено да остане свързано с нас. То се е родило и израснало
тук и естественото му място е тука.
1.4. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, каза, че е необходимо да се следи
дали хората, които са в дългосрочен неплатен отпуск в чужбина, отчитат дейност за нас.
Той каза, че ще обърне внимание на секциите, че при продължително неотчитане на такива сътрудници, неплатените им отпуски да не се продължават.
1.5. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, изказа благодарност на секциите:
„Математическо моделиране“, „Изчислителна математика“, „Вероятности и статистика“,
„Информационни системи“ и „Софтуерни технологии“, че са освободили стаи за гости.
Желателно е да се освободят и стаи за стажанти. Ще им бъде направен приличен ремонт.
Съобщи, че във фоайетата на Института има свободен интернет достъп. Прави се необходимото и за електронната поща.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, каза, че заедно с чл. кор. Ю. Ревалски
са разговаряли с много хора във връзка с работното заглавие на конференцията. Постави
въпроса за името на конференцията на 7-10 юли 2014 г. и за попълване на Програмния
комитет на Конференцията. След гласуване, НС
РЕШИ:
1. Конференцията да носи името „Mathematics Days in Sofia“.
2. Програмният комитет на конференцията на 7-10 юли 2014 г. да бъде попълнен
както следва:
- в секция „Алгебра, логика и комбинаторика“ с проф. Людмил Кацарков;
- в секция „Анализ, геометрия и топология“ с акад. Станимир Троянски и проф.
дмн Лъчезар Стоянов;
- в секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ с чл.-кор. Емил
Хорозов;
- в секция „Информатика“ с проф. дмн Атанас Раденски и проф. дмн Петър Станчев.
2.2. Акад. В. Дренски, председател на НС, запозна членовете на НС със Становището на Комисията за нормативни и общоакадемични актове към VІ Общо събрание на
БАН от 12.07.2013 г. Той съобщи, че гласуването на промените в Правилника за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН ще се направи през
есента.
2.3. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за изпратения Обобщен анализ
за проверката на Отделенията към САЧК по резултатите от структурната реформа в БАН.
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След разискванията, НС
РЕШИ:
Приема Становище на Научния съвет на ИМИ по повод на Обобщен анализ за проверката на Отделенията към САЧК по резултатите от структурната реформа в БАН, депозиран в Общото събрание на БАН от акад. Дамян Дамянов – заместник-председател на
БАН.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция „Изследване на
операциите“ относно предзащитата на Владимир Йорданов Кръстев, задочен докторант
към секция „Изследване на операциите“ за избор на жури по защитата на дисертация за
получаване на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, научна специалност „Изследване на операциите“ на тема: „Достатъчни условия за оптималност за възрастово-структурирани задачи
на оптималното управление“, НС
РЕШИ:
Избира за жури:
доц. д-р Цветомир Цачев – ИМИ-БАН
проф. дмн Михаил Кръстанов – ИМИ-БАН
проф. дмн Тодор Гичев - УАСГ
проф. дмн Николай Витанов – ИМех.-БАН
доц. д-р Йордан Йорданов – ФМИ-СУ
резерви
проф. дмн Огнян Кунчев – ИМИ-БАН, вътрешен
доц. д-р Цанко Дончев – УАСГ, външен.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на проф. дмн Николай Николов, и.д. ръководител на секция „Анализ, геометрия и топология“ относно продължаване на трудовия договор на доц. д-р Христо Нонев Бояджиев с 1 година, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Христо Нонев Бояджиев с 1 година,
съгласно параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
4.2. По доклад на доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова, и.д. директор на
НЛКВ относно смяната на проф. дмн Евгений Николов с доц. д-р Димитрина
Полимирова-Николова като научен ръководител на Ангел Николаев Инков - задочен
докторант към НЛКВ, НС
РЕШИ:
Определя доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова като научен ръководител на
задочния докторант Ангел Николаев Инков към НЛКВ на мястото на проф. дмн Евгений
Николов.
4.3. По доклад на доц. д-р Николай Киров, ръководител на договор ДТК 02/54 от
2009 г. относно отчет по окончателното завършване на договора, НС
РЕШИ:
Приема отчета по окончателното завършване на договор ДТК 02/54 от 2009 г. с
ръководител доц. д-р Николай Киров.
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4.4. По молба от проф. дмн Венцеслав Вълев, асоцииран член на ИМИ и становище
на ръководителите на секция „Софтуерни технологии“ и ВНЗ „Информационно
моделиране“ по прехвърляне във ВНЗ „Информационно моделиране“, НС
РЕШИ:
Приема за сведение молбата на проф. дмн Венцеслав Вълев, асоцииран член на
ИМИ.
4.5. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно
моделиране“ относно номиниране на делегати в УС на COST Акция № IC1304, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно номиниране на доц. д-р Стоян Порязов и доц. д-р Емилия
Саранова за делегати в УС на COST Акция № IC1304, както и включване на представители и на други секции по информатика.
4.6. По доклад от доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция „Изследване на
операциите“, относно избиране на доц. д-р Милчо Кирилов Цветков за асоцииран член на
ИМИ, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Милчо Кирилов Цветков за асоцииран член на ИМИ.
По точка пета от дневния ред
5.1. По предложение на проф. дмн Евгения Стоименова, НС
РЕШИ:
предлага ИМИ да подкрепи сключването на Договор за сътрудничество между Белоруския държавен университет, Минск и БАН, като дейностите на отделните институти се
включват чрез анекси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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