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Р ЕШЕНИЯ  

(Протокол № 5) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 29.03.2013 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. 

дмн Е. Николов, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. 

Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р 
А. Андреев, доц. д-р Е. Колев, доц. д-р И. Чипчаков и доц. д-р С. Порязов. 

ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн И. Ланджев, 
проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн П. 

Бойваленков, доц. д-р Е. Сендова (чужб.), доц. д-р Н. Кольковска (чужб.), доц. д-
р Н. Димитрова (болн.). 

 

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

души. Редуцираният състав е 21 души. При откриването на заседанието 
присъстват 17. Има необходимият кворум, 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. Номинация от името на ИМИ за наградата „Питагор“. 

4. Избор на жури по процедури за развитието на академичния състав 

на Република България. 

5. Доклади. 

 6. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, сподели две идеи. Дълго 
време в ИМИ и БАН се говори да се подобрят връзките с колегите, които са в 
чужбина. Чл.-кор. Ревалски е разговарял с двама наши колеги, които много 
добре познаваме – проф. Райчо Лазаров и проф. Веселин Петков, по този 
въпрос, от което се породиха много идеи, които той напълно споделя. Сред тях 
са организиране на конференция на българските математици, работещи в 
страната и чужбина и учредяване на награда за български математици и 
информатици. 

След разисквания акад. В. Дренски предложи да се гласува и НС 

единодушно 

РЕШИ: 

- Да се организира през 2014 г. конференция на българските 
математици, работещи в страната и в чужбина, като се възложи на 
административното ръководство на Института и на ръководството на Научния 
съвет да изготвят по-детайлно предложение за програмен и организационен 
комитет. 
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- Да се предложи на група в състав: акад. П. Попиванов, акад. П. 

Кендеров,  акад. В. Дренски,  проф. Н. Янев,  проф. А. Ескенази  и  проф. Р. 

Павлов да  

 

изготвят предложение за статут на „Награда на Института по математика и 
информатика”.  

1.2. По доклад на чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” 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 (компютърни методи за изследване на 
комбинаторни дизайни и сродни на тях структури)”, за нуждите на секция 
„Математически основи на информатиката” се проведе дискусия. 

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за „професор” 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 
(компютърни методи за изследване на комбинаторни дизайни и сродни на тях 
структури)”, за нуждите на ИМИ със срок два месеца от обявата в „Държавен 
вестник”. 

1.3. По доклад на чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 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 (числен анализ и 
компютърна симулация на нелинейни физични процеси)” за нуждите на секция 
„Изчислителна математика”, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за „доцент” 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 (числен анализ и компютърна симулация на 
нелинейни физични процеси)” за нуждите на ИМИ със срок два месеца от 
обявата в „Държавен вестник”. 

 

По точка втора от дневния ред 

Чл.-кор. Ю. Ревалски съобщи, че на 5 април 2013 г. акад. П. Кендеров 
навършва 70 години. Предлага да бъде награден с най-високо отличие. 

2.1. По предложение на акад. В. Дренски, председател на НС се 
проведоха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Награждава акад. Петър Кендеров с „Медал с лента на ИМИ“ по случай 
неговата 70-годишнина и във връзка с постигнатото от него за развитието на 
математиката и информатика. 

2.2. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за проведената 
среща с акад. Станимир Троянски и предложи на следващо заседание на НС да 
се разгледа актуализация на редколегията на „Сердика, математическо 
списание”, като се привлекат нови хора. 
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По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад от доц. д-р Валентин Христов, секретар на секция АГТ, 

относно номинация на проф. дмн Николай Николов за наградите на МОМН 

„Питагор“ в научната област „Природни науки и математика“ се проведоха 
разисквания. 
След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Номинира проф. дмн Николай Николов за наградите на МОМН 

„Питагор“ в научната област „Природни науки и математика“. 

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

относно номинация на проф. д-р Людмила Димитрова за наградите на МОМН 

„Питагор“ в категорията „Успешен ръководител на международни проекти“ се 
проведоха разисквания.  
След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Номинира проф. д-р Людмила Димитрова за наградите на МОМН 

„Питагор“ в категорията „Успешен ръководител на международни проекти“. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1.  По доклад от проф. дмн Анжела Славова Попиванова, ръководител 
на секция ДУМФ, за избор на жури по защита на дисертацията за научната и 

образователна степен „доктор“ на Мая Маркова Стоянова 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 с научен ръководител проф. дмн А. 

Славова, НС 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

проф. дмн А. Славова – ИМИ-БАН 

проф. дмн Ц. Рангелов – ИМИ-БАН 

проф. д-р М. Теодосиева – Русенски университет 
доц. д-р Ц. Василев – Русенски университет 
доц. д-р Й. Коновска – Технически университет-София 
резерви 

проф. дмн Н. Кутев – ИМИ-БАН, вътрешен 

доц. д-р С. Фиданова – ИИКТ-БАН, външен. 

4.2. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ръководител на секция 
„Софтуерни технологии“, за избор на жури по защита на дисертацията за 
научната и образователна степен „доктор“ на Николай Иванов Тодоров п област 
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна 
специалност 01.01.12 „Информатика“ с научен ръководител проф. д-р А. 

Ескенази, НС 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

проф. д-р Нели Манева – ИМИ-БАН 

проф. д-р Аврам Ескенази – ИМИ-БАН 

проф. д-р Силвия Илиева – ФМИ-СУ 

проф. д-р Боян Бончев – ФМИ-СУ 

доц. д-р Георги Тодоров – ФМИ-ВТУ 

резерви 

доц. д-р Александър Геров - ИМИ-БАН, вътрешен 
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проф. д-р Станимир Стоянов – Пловдивски университет, външен. 

 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, председател на 
комисията за признаване на придобита в чужбина образователна и научна 
степен „доктор“ на Деян Палежев, с предложение на комисията за 
потвърждаване на присъдената степен и издаване на диплома се проведоха 
разисквания. 
След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Потвърждава присъдената образователната и научна степен „доктор“ на 
Деян Палежев и издаването на диплома за придобитата степен. 

5.2. По доклад от проф. д-р Николай Кюркчиев, и.д. ръководител на 
секция „Математическо моделиране“, относно продължаване на срочния му 
трудов договор по чл. 68 от Устава на БАН се проведоха разисквания, НС 

РЕШИ: 

Продължава с 1 година трудовия договор на проф. д-р Николай Кюркчиев по 
реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

5.3. По доклад от доц. д-р Емил Колев, ръководител на секция 
„Математически основи на информатиката“, относно избиране на проф. дмн 
Стефка Христова Буюклиева за асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Стефка Христова Буюклиева за асоцииран член на 
ИМИ. 

5.4. По утвърждаване на конспект по „Стохастична оптимизация“ за 
изпит от индивидуалния план на Детелина Кирова, задочен докторант към 

секция „Изследване на операциите“ с научен ръководител чл.-кор. Юлиан 
Ревалски, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекта по „Стохастична оптимизация“ за изпит от 
индивидуалния план на Детелина Кирова, задочен докторант към секция 
„Изследване на операциите“ с научен ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски. 

5.5. По доклада от доц. д-р Даниела Василева, ръководител на секция 
„Изчислителна математика“ за утвърждаване на конспект по „Математическо 
моделиране (Моделиране и компютърна симулация на нелинейни вълнови 
процеси)“ за кандидат-докторантски изпит, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекта по „Математическо моделиране (Моделиране и 
компютърна симулация на нелинейни вълнови процеси)“ за кандидат-
докторантски изпит. 

5.6. По становище от секция ОМИ по материала на Светлозар Тасков 
Соколов „Новости в геометрията и физиката“, НС 

РЕШИ: 

Приема рецензията на анонимния рецензент. Същата да се изпрати на 
Светлозар Соколов. 

5.7. По становище, свързано с писмо от инж. д-р Цезар 
Карафеизов, относно мнение по предложените от автора решения на 
трите древни задачи (трисекция на ъгъла, квадратура на кръга и 

удвояване обема на куба) във второто допълнително издание на 
книжката му „Какво правя, когато нищо не правя”, НС 
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РЕШИ: 

Приема рецензията на анонимния рецензент. Същата да се изпрати на 
инж. д-р Цезар Карафеизов. 

5.8. По доклада от проф. дмн Евгений Николов, директор на НЛКВ 

относно създаване на Лаборатория по Електронно управление в рамките на 
Националната лаборатория по компютърна вирусология, НС 

РЕШИ: 

Одобрява създаването на Лаборатория по Електронно управление в 
рамките на Националната лаборатория по компютърна вирусология. 
 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. Акад. П. Попиванов съобщи за получената от проф. Пиер Делин 
Абелова награда от Норвежката кралска академия на науките и изкуствата. Той 

съобщи, че колеги са се съгласили на форум на математическата общност (на 
националния колоквиум) да представят елементи от творчеството на Пиер 
Делин. 

6.2. Проф. дмн Н. Янев съобщи, че е получил от председателя на 
Националния статистически институт Ренета Инджова медал по случай 

Международна година на статистиката. Той съобщи за подготвяното съвместно 
с НСИ тържествено събрание по случай Международната година на 
статистиката, както и подготовка за сключване на договор с НСИ. 

6.3. Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за проведени 
наскоро мероприятия. 

1. По негова инициатива е проведена среща между ръководството на 
ИМИ и деканското ръководство на ФМИ-СУ за разширяване на 
сътрудничеството, която е протекла при голям ентусиазъм. 

2. Дадено е предложение до МОМН относно развитието на 
стажантските програми, като същите могат да бъдат и платени. За сега е 
говорено за програмите за бакалаври. Това е начин да се потърсят кандидати за 
докторанти, дори тези програми да не са платени. 

3. На ниво преподаватели, търсят се възможности за сабатикъл и да 
виждаме повече гост-професори в катедри на ФМИ на СУ, това е и престижно. 
По сабатикъл може да осигурим и работно място тук. Деканът се съгласил да 
виждаме повече гост-професори. Този, който чете курс във ФМИ на СУ, в 
съответната катедра, да го има предвид. Трудът ще му бъде заплатен. Ако се 
наложи може да бъде при нас на 4 часа, а там на пълен работен ден. Той каза, че 
има идея, която следва да се изчисти от финансова гледна точка - да обявяваме 
места за гост-професори чужденци. За каква сума става въпрос, колко можем да 
им плащаме? Нашият институт териториално е малко изолирано място. Най-

напред може да бъде за по един месец. Проблемът е как да се осигури 

заплащане, което да покрива разходите за живеене и за наема. Важно е да се 
стимулира научната продукция по важни проблеми, това се отнася също и за 
хора от България, но сега става въпрос за хора от чужбина. 

4. Проведена е среща с Председателя на БАН, на която е изразена 
надежда, че са осигурени средства за покриване на заплатите. Първият 
приоритет е да не се наложи излизане в неплатен отпуск, а в последствие може 
да има и приоритетно разпределение. 

5. От ОС на БАН се подготвят промени в Устава на БАН. 

6. В оперативната програма за „Наука и образование“ е предвидена 
работна група за определяне на приоритетите. Тя е очертала пет оси – 1 за наука, 
3 за образование и 1 за използване на предните четири. Нашите представители 
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ще се борят 50% от бюджета да отидат за първа ос. Той подчерта, че стремежът 
е да се обърне повече внимание върху човешкия потенциал. 

Проф. Н. Янев отбеляза, че България е единствената държава, която не 
е отворила глава „Наука и образование“.  

6.4. Акад. В. Дренски, председател на НС, постави въпроса за 
разпределение на средствата за специализантите, които заплащат за своето 
обучение. 
След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Във всеки конкретен случай административното ръководство да приема 
разпределението на средствата за специализантите между ръководителя на 
специализанта, секцията към която се реализира специализацията и института. 

6.5. Доц. д-р С. Порязов съобщи за поискано от Института по 
стандартизация становище по представен стандарт. 

Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, отбеляза, че случаят е 
разпределен към хората, които са визирани вътре. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(акад. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р Ц. Цачев) 


