РЕШЕНИЯ
(Протокол № 9)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 04.10.2013 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, доц. д-р Ц. Цачев, акад. П. Попиванов, чл.-кор. О. Мушкаров, 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 Р. Павлов,
доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р Е. Колев, доц. д-р Н. Кольковска, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р С. Порязов.
ОТСЪСТВАТ: проф. дмн Е. Стоименова, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф.
дмн Е. Николов (починал), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. д-р А. Ескенази и
доц. д-р И. Чипчаков (чужб.).
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 22
души. При откриването на заседанието присъстват 19. 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 „доцент” за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.13 Математическо
моделиране и приложение на математиката (числен анализ и компютърна
симулация на нелинейни физически процеси). Предложение на журито - гл.
ас. д-р Милена Ганчева Димова.
4. Избор на жури по процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република България.
5. Доклади.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов от името на чл.-кор.
Юлиан Ревалски, 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 01.01.13 Математическо моделиране и приложения на математиката (Динамични модели на биопроцеси: анализ, асимптотична устойчивост и стабилизируемост), НС
РЕШИ:
Обявява 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 приложения на математиката (Динамични модели на биопроцеси:
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анализ, асимптотична устойчивост и стабилизируемост) със срок два месеца от
обявата в „Държавен вестник”.
По точката не присъстваше доц. д-р Нели Димитрова.
1.2. Проф. д-р Радослав Павлов, зам. директор на ИМИ, информира
членовете на НС за подписания във Велико Търново договор между БАН от една страна и ВТУ и НВУ от друга, за регионалното развитие на науката и образованието и дейността на ИМИ в духа на този договор.
1.3. Проф. д-р Радослав Павлов, зам. директор на ИМИ, информира
членовете на НС за възможността за участие с експертно - консултантска дейност при изготвянето на пътна карта за развитие на дейностите по електронното
управление в България. От тази дейност може да има значителни материални
придобивки, както за ИМИ като цяло, така и за учените и служителите, работили по проекти.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за предложението на
НС на ИИКТ-БАН за награждаване на проф. дмн Светозар Маргенов с почетен
знак „За заслуги към Българската академия на науките“. След разисквания НС
РЕШИ:
Подкрепя предложението на НС на ИИКТ-БАН за награждаване на проф.
дмн Светозар Маргенов с почетен знак „За заслуги към Българската академия на
науките“.
По точка трета от дневния ред
3.1. Доц. д-р Иван Бажлеков, председател на научното жури за избор на
„доцент” за нуждите на ИМИ по област на висшето образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на
математиката (числен анализ и компютърна симулация на нелинейни физически
процеси) прочете доклада от заседанието. Предложението на журито е гл. ас. д-р
Милена Ганчева Димова да бъде избрана за доцент. След дискусията, НС
РЕШИ:
Избира гл. ас. д-р Милена Ганчева Димова за „доцент” по конкурса.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция
„Анализ, геометрия и топология“, за избор на жури по конкурса за „доцент” за
нуждите на ИМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.04 Математически анализ, НС
РЕШИ:
Избира за жури:
акад. проф. дмн Благовест Христов Сендов – пенсионер;
проф. дмн Степан Агоп Терзиян – Русенски университет;
проф. дмн Петър Кирилов Русев – пенсионер;
проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова – ИМИ-БАН;
проф. дмн Цвятко Василев Рангелов – ИМИ-БАН;
проф. дмн Ралица Крумова Ковачева – ИМИ-БАН;
доц. д-р Йорданка Добрева Панева-Коновска – ТУ-София.
резерви
доц. д-р Мария Димитрова Дачева – ИМех.-БАН, външен;
доц. д-р Валентин Здравков Христов – ИМИ-БАН, вътрешен.
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4.2. По доклад от проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция „Математическа лингвистика“, за избор на жури по защитата на Лилия Радославова Павлова за получаване на образователната и научна степен „доктор“
на тема: „Семантични технологии и средства в цифрови библиотеки за художествено и културно наследство“, НС
РЕШИ:
Избира за жури:
проф. дмн Петър Любомиров Станчев – ИМИ-БАН;
проф. д-р Боян Паскалев Бончев – ФМИ-СУ;
проф. д-р Красен Стефанов Стефанов – ФМИ-СУ;
проф. д-р Майа Емилова Богданова – НХА;
проф. д-р Румен Василев Николов – УНИБИТ.
резерви
доц. д-р Евгения Йовкова Сендова – ИМИ-БАН, вътрешен;
доц. д-р Евгения Петрова Ковачева – УНИБИТ, външен.
4.3. По доклад от проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция „Математическа лингвистика“, за избор на жури по защитата на Анелия
Алексиева Кръндева за получаване на образователната и научна степен „доктор“
на тема: „Изграждане на събитиен архив на Българското национално радио“ и
отчисляване на Анелия Алексиева Кръндева с право на защита, НС
РЕШИ:
1. Отчислява с право на защита Анелия Алексиева Кръндева, докторант
на самостоятелна подготовка към секция „Математическа лингвистика“.
2. Избира за жури:
проф. д-р Аврам Моис Ескенази – ИМИ-БАН;
проф. д-р Радослав Димов Павлов – ИМИ-БАН;
проф. д-р Румен Василев Николов – УНИБИТ;
проф. д-р Красен Стефанов Стефанов – ФМИ-СУ;
проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
резерви
доц. д-р Красимира Минкова Иванова – ИМИ-БАН, вътрешен;
доц. д-р Георги Стоянов Тодоров – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
външен.
4.4. По доклад на чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, относно избор на жури по конкурса за академичната длъжност „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 Лабораторията по телематика при БАН,
обявен от ИМИ в „Държавен вестник“, бр. 73 от 20.08.2013 г., НС
РЕШИ:
Избира за жури:
проф. д-р Аврам Моис Ескенази – ИМИ-БАН;
проф. дмн Петър Любомиров Станчев – ИМИ-БАН;
доц. д-р Евгения Йовкова Сендова – ИМИ-БАН;
акад. проф. дтн Васил Стоянов Сгурев - БАН;
проф. дтн Стефан Тодоров Хаджитодоров - БАН;
проф. дтн Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН;
доц. д-р Румен Трифонов – Технически университет, София.
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резерви
проф. дтн Иван Томов Димов – ИИКТ-БАН, външен;
проф. д-р Радослав Димов Павлов, – ИМИ-БАН вътрешен.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклада на чл.-кор. Олег Мушкаров, председател на Комисията
по научна политика и структурни промени, за обсъждане на актуализиран
правилник за дейността на ИМИ при БАН, НС
РЕШИ:
Подкрепя предложенията на Комисията за промени в Правилника за дейността на ИМИ. В срок до 15.10.2013 г. да се приемат предложения от сътрудниците на ИМИ и след това Комисията по научна политика и структурни промени да изготви окончателен вариант на Правилника. На 17.10.2013 г. от 14.00
ч. да се проведе Общо събрание на Института, на което да се приеме актуализираният Правилник.
5.2. По определяне на комисия за разглеждане документите на ас.
Вилислав Николов Бучакчиев за признаване на придобита в чужбина научна
степен на основание чл. 8б ал.1 от Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН,
НС
РЕШИ:
Определя комисия за разглеждане документите на ас. Вилислав
Николов Бучакчиев за признаване на придобита в чужбина научна степен в
състав: проф. дмн Йохан Давидов, проф. дмн Валентин Илиев и доц. д-р Иван
Чипчаков.
5.3. По доклад на доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция „Изследване на операциите“, относно продължаване на трудовия договор на доц. д-р
Надежда Костадинова Рибарска по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Надежда Костадинова
Рибарска по реда на чл. 68 от Устава на БАН за срок от една година.
5.4. По утвърждаване на конспекти за кандидат-докторантски изпити, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспектите за кандидат-докторантски изпити по:
- Алгебра и теория на числата;
- Математически анализ;
- Информатика (Информационно моделиране);
- Теория на вероятностите и математическа статистика;
- Математическо моделиране и приложение на математиката;
- Информатика;
- Информатика (криптография).
5.5. По доклад на проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция „Софтуерни технологии“, за определяне научен консултант на Бонимир Пенчев Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка към секцията, НС
РЕШИ:
Определя доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова за научен консултант на Бонимир Пенчев Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка към
секцията.
5.6. По приемане на индивидуални планове, НС
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РЕШИ:
Приема индивидуалните планове на:
- Катя Пламенова Костова, задочен докторант към ВНЗ „Информационно
моделиране“.
- Красимир Андреев Ангелов, задочен докторант към секция „Изчислителна математика“.
5.7. По утвърждаване на конспекти за докторантски изпити по
специалността, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспектите за докторантски изпити по специалността по:
- Количествени методи в математическите финанси;
- Информационни технологии за обработка на знание.
5.8. По молба на ас. Десислава Димкова, докторант на самостоятелна
подготовка към ВНЗ „Информационно моделиране“, за отчисляване без право
на защита, НС
РЕШИ:
Отчислява без право на защита ас. Десислава Димкова, докторант на самостоятелна подготовка към ВНЗ „Информационно моделиране“.
5.9. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно атестиране за периода 1.1.2013-30.9.2013 г. на Мария Стефанова Джумалиева-Стоева, редовен докторант към секцията и отчисляването й с право на
защита, поради изтичане срока на докторантурата, НС
РЕШИ:
1. Атестира за периода 1.1.2013-30.9.2013 г. Мария Стефанова Джумалиева-Стоева, редовен докторант към секцията.
2. Отчислява Мария Стефанова Джумалиева-Стоева, редовен докторант
към секция МОИ с право на защита поради изтичане срока на докторантурата.
5.10. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни изследвания, НС
РЕШИ:
Приема отчетите на проекти за съвместни научни изследвания с:
Израел на тема - “Variational Analysis and Applications“ с ръководител чл.кор. Юлиан Ревалски;
Израел на тема - “High Level Semantic Analysis of Bulgarian and Israel
Collections“ с ръководител проф. дмн Петър Станчев;
Израел на тема - “Нов комбинаторен метод за изучаване на уравнения на
математическата физика с приложение в механиката чрез клетъчно невронни
мрежи“ с ръководител проф. дмн Анжела Попиванова;
Чехия на тема - “Представяне на съдържанието и интеграция на услугите
в чешките и българските цифрови математически библиотеки“ с ръководител
проф. дмн Петър Станчев;
Сърбия на тема - “Математическо моделиране чрез интегралнотрансформационни методи, частни диференциални уравнения, специални и
обобщени функции“ с ръководител проф. дмн Виржиния Кирякова;
Белгия на тема - “Крайни геометрии, теория на кодирането и
криптография“ с ръководител проф. дмн Иван Ланджев.
Белгия на тема - “Математическа логика, алгебра и алгебрична
геометрия“ с ръководител акад. Веселин Дренски.
5

Русия на тема – „Математическо моделиране на многопроцесорни клъстерни нелинейни системи физически процеси“ с ръководител доц. д-р Наталия
Кольковска.
5.11. По приемане на нови проекти за съвместни научни изследвания, НС
РЕШИ:
Приема новите проекти за съвместни научни изследвания с:
Франция на тема - “Визуална семантична мрежа“ с ръководител проф.
дмн Петър Станчев;
Чехия на тема - “Представяне на съдържанието и интеграция на услугите
в чешките и българските цифрови математически библиотеки“ с ръководител
проф. дмн Петър Станчев;
Русия на тема - “Математическо моделиране на многопроцесорни
клъстърни нелинейни системи физически процеси“ с ръководител доц. д-р
Наталия Кольковска;
Сърбия на тема - “Астроинформатика: път към съвременната
Астрономия“ с ръководител проф. дмн Огнян Кунчев;
(Не подкрепя с 14 „не“, 4 „въздържали се“ и 1 „против“) нов проект за
съвместни научни изследвания с Русия на тема „Методи, алгоритми и програми
за моделиране на класически и квантови физически системи и на комуникационни процеси“ с ръководител доц. д-р Стоян Порязов.)
5.12. По доклад на проф. д-р Цонка Байчева, относно организиране на
международна конференция BalkanCript’2013, НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да е съорганизатор на международна конференция
BalkanCript’2013, без финансови ангажименти.
5.13. По доклад на проф. д-р Цонка Байчева, относно организиране на
международна конференция EUROCRYPT’2015, НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да е съорганизатор на международна конференция
EUROCRYPT’2015, без финансови ангажименти.
5.14. По доклад на проф. дпн Сава Гроздев, относно участие на ИМИ като съорганизатор на WMTC-Europe без финансови ангажименти, НС
РЕШИ:
Дава съгласие за участие на ИМИ като съорганизатор на WMTC-Europe,
без финансови ангажименти.
По точка шеста от дневния ред
6.1. Проф. дмн Светослав Марков относно благодарност за оказаната
подкрепа за успешното провеждане на конференция БИОМАТ’2013.
РЕШИ:
Приема доклада за сведение.
6.2. По писмо на Лазар Лазаров, относно „Класическа задача от древността в областта на геометрията“. Проведе се дискусия, в която се каза, че НС
не трябва да разглежда следващи варианти на тази работа. Авторът да се отнася
към други органи. Всички научни новости се публикуват в списания. След дискусията, НС
РЕШИ:
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Възлага на секция АГТ изготвянето на отговор на писмото от Лазар Лазаров.
6.3. Проф. дмн Николай Янев прочете предложение от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на секция „Вероятности и статистика“, да се
отбележи с тържествено честване Международната година на статистиката’2013
на 29 ноември 2013 г. от 15.00 часа в Големия салон на БАН. Проф. дмн Н. Янев
предложи 16-та международна конференция по вероятности и статистика, организирана съвместно с математическия институт „Стеклов“ Поморие’2014, която
ще се състои в периода 21 - 28 юни 2014 г. да бъде посветена на чл.-кор. Борис
Севастиянов.
6.4. Доц. д-р Нели Димитрова съобщи за подготвения договор между
Института по математика и информатика – БАН и Факултета по естествени науки при Университет „Св. Константин Философ“ - Нитра, Словакия за съвместни
научни изследвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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