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Р ЕШЕНИЯ  

(Протокол № 6) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 11.05.2012 г. от 

14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, доц. д-р 

Ц. Цачев, акад. П. Попиванов, акад. С. Додунеков, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. 

дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. 

Иванов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн О. Мушкаров, 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. Кольковска, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р С. Порязов. 
ОТСЪСТВАТ: проф. дмн В. Кирякова (чужб.) и проф. дмн Е. Николов 

(чужб.). 

 

 Чл.–кор. В. Дренски, председател на НС, откри заседанието. Списъчният 
състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 23 души. Присъстват 23. 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. Номиниране за академици и член-кореспонденти на БАН. 

 

 4. Избор на жури по процедура по Закона за развитието на 

академичния състав в Република България. 

 

5. Доклади. 

 

6. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад на Галина Георгиева, гл. счетоводител на ИМИ за 
утвърждаване на окончателния бюджет на ИМИ за 2011 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ за 2011 г. 
1.2. По доклад на директора на ИМИ и предложение на доц. д-р Нели 

Димитрова, ръководител на секция „Биоматематика“ за обява на конкурс за 
професор 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 (Интервални методи и софтуер за линейни параметрични задачи 

с неточни данни), НС 

РЕШИ: 
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Обявява конкурс за професор 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 (Интервални методи и софтуер за линейни 

параметрични задачи с неточни данни) за нуждите на ИМИ - единq със срок 
два месеца от обявата в ”Държавен вестник”. 

1.3. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ, информира членовете 
на НС за направеното за изграждането на бюст-паметник на акад. Любомир 

Илиев във връзка със 100-годишнината от рождението му. 
 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС, съобщи, че 
следващото заседание на НС ще бъде на 18.05.2012 г. от 14 часа в заседателната  
зала на ИМИ. 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Председателят на НС чл.-кор. В. Дренски съобщи за постъпилите до 

сега предложения за номиниране на кандидати за участие в конкурса за един 

академик на БАН по математически науки и двама член-кореспонденти на БАН 

по математически науки. След разискванията, НС единодушно 

РЕШИ: 

1. Номинира чл.-кор. проф. дмн Иван Христов Димовски за участие в 
конкурса за един академик на БАН по математически науки. 

2. Номинира чл.-кор. проф. дмн Юлиан Петров Ревалски за участие в 
конкурса за един академик на БАН по математически науки. 

3. Номинира проф. дмн Олег Кръстев Мушкаров за участие в конкурса 
за двама член-кореспонденти на БАН по математически науки. 

4. Номинира проф. дмн Евгений Христов Николов за участие в конкурса 
за двама член-кореспонденти на БАН по математически науки. 

5. Номинира проф. дмн Петър Любомиров Станчев за участие в 
конкурса за двама член-кореспонденти на БАН по математически науки. 

6. Номинира проф. дмн Огнян Иванов Кунчев за участие в конкурса за 
двама член-кореспонденти на БАН по математически науки. 

7. Приема за сведение протокола от заседание на секция ОМИ относно 

номиниране за един академик по обществени науки.  

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По предложение на секция „Вероятности и статистика” за 
избор на жури по защитата на дисертационния труд на Нина Руменова 
Даскалова, задочен докторант към секция „Вероятности и статистика“ с научен 

ръководител проф. дмн Николай Янев за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор”, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, 
научна специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа 
статистика на тема: „Алгоритми от тип ЕМ за статистическо оценяване в 
разклоняващи се стохастически процеси“, НС  

РЕШИ: 

Избира за жури: 

проф. дмн Николай Янев, ИМИ-БАН; 

доц. д-р Марусия Божкова ИМИ-БАН; 
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проф. дмн Косто Митов, НВУ Долна Митрополия; 

проф. д-р Анета Караиванова, ИИКТ-БАН; 

доц. д-р Нейко Нейков, НИМХ-БАН. 

Резервни членове: 

проф. дмн Евгения Стоименова, ИМИ-БАН – вътрешен; 

доц. д-р Дончо Дончев, ФМИ-СУ– външен. 

 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. По предложение за заявка на докторантура на тема „Апроксимация с 
рационални функции в комплексната равнина“, НС 

РЕШИ: 

 Заявява докторантура на тема „Апроксимация с рационални функции в 
комплексната равнина“. 

 5.2. По приемане на конспект за кандидат - докторантски изпит по 

специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на 
математиката за нуждите на секция „Диференциални уравнения и 

математическа физика“, НС 

РЕШИ: 

 Приема конспекта за кандидат - докторантски изпит по специалност 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката за нуждите 
на секция „Диференциални уравнения и математическа физика“. 

 5.3. Доклад от проф. дмн Илия Буюклиев, научен ръководител на Мария 
Джумалиева – редовен докторант към секция МОИ за прекъсване на 
докторантурата за 1 година, считано от 01.07.2012 г., НС 

РЕШИ: 

Прекъсва докторантурата на Мария Джумалиева – редовен докторант 
към секция МОИ с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев за 1 година, 
считано от 01.07.2012 г. 

5.4. По приемане на индивидуалния план на Десислава Димкова - 

докторант на самостоятелна подготовка към ВНЗ „Информационно 

моделиране“ с научен консултант доц. д-р Стоян Порязов, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Десислава Димкова - докторант на 
самостоятелна подготовка към ВНЗ „Информационно моделиране“ с научен 

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

„Информационно моделиране“ за подкрепяне издаването на монографията на 
доц. д-р Стоян Порязов и гл. ас. д-р Емилия Саранова „Модели на 
телекомуникационни виртуални мрежи с комутация на канали и тяхното 

приложение“, НС 

РЕШИ: 

 Избира проф. дтн Благовест Шишков и гл. ас. д-р Радослав Йошинов за 
рецензенти на труда на доц. д-р Стоян Порязов и гл. ас. д-р Емилия Саранова 
„Модели на телекомуникационни виртуални мрежи с комутация на канали и 

тяхното приложение“. 

 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По доклад на проф. д-р Аврам Ескенази за сключване на 
рамков договор с Икономическия университет – Варна, НС 
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РЕШИ: 

Дава съгласие относно сключване на рамков договор с 

Икономическия университет – Варна без финансови ангажименти. 

6.2. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски, зам. директор на 
ИМИ, за предложение до Министерството на информационните 
технологии за включване в плана на Министерството на юбилейна 
пощенска марка за 100-годишнината от рождението на акад. Любомир 

Илиев, НС 

РЕШИ: 

Възлага на ръководството на ИМИ да изготви предложение до 

Министерството на информационните технологии за включване в плана 
на министерството на юбилейна пощенска марка за 100-годишнината от 
рождението на акад. Любомир Илиев. 

 6.3. Акад. Петър Попиванов отбеляза, че като член на Централната 
избирателна комисия от негова страна няма конфликт на интересите по 

номинациите за академици и член-кореспонденти на БАН. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р Ц. Цачев) 

 


