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РЕШЕНИЯ  

(Протокол № 8) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 29.06.2012 г. от 

14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, доц. д-р Ц. Цачев, акад. П. 

Попиванов, акад. С. Додунеков, проф. дмн В. Кирякова, проф. дпн Й. Табов, 
проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Н. Кутев, проф. д-р А. 

Ескенази, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р И. Чипчаков, доц. 

д-р Н. Кольковска, доц. д-р Н. Димитрова. 
ОТСЪСТВАТ: проф. дмн Е. Стоименова, чл.-кор. Ю. Ревалски (чужб.), 

проф. дмн Е. Николов, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн О. 

Мушкаров (чужб.), проф. дмн П. Бойваленков, доц. д-р Е. Сендова (чужб.), доц. 

д-р Е. Колев и доц. д-р С. Порязов. 
 

 Чл.–кор. В. Дренски, председател на НС, откри заседанието. Списъчният 
състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 22 души. Присъстват 15. 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. Избор на жури по процедури по Закона за развитието на 

академичния състав в Република България. 

 

4. Разглеждане на предложения за продължаване трудовите 

договори на хабилитирани колеги, навършили или навършващи 65 

години. 

 

5. Избор по конкурса за професор за нуждите на ИМИ. Област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.05 

Диференциални уравнения (Динамични системи и уравнения на 

математическата физика). Предложение на журито: доц. д-р Илия Илиев. 

 

6. Избор по конкурса за доцент за нуждите на ИМИ. Област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

научна специалност 01.01.12 Информатика (Информационно моделиране 

на фолклорното наследство). Предложение на журито: гл. ас. д-р 

Константин Рангочев. 

7. Доклади. 

8. Разни. 
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По точка първа от дневния ред 

1.1. По доклад на доц. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, за 
промените в типовия договор на докторантите, НС 

РЕШИ: 

Приема към т. 5 на Типовия договор на докторантите да се добави нова 
подточка 5.10, която гласи: „Докторантът има право да членува в 
Докторантския съвет на БАН“. 

 

По точка втора от дневния ред 

2.1 Във връзка с писмото от проф. д-р Рангел Павлов за рецензиране на 
нов вариант на труда му за изчисляване на планетарния ерозивен индекс, НС 

РЕШИ: 

Приема рецензията на анонимния рецензент. Да не се разглеждат повече 
постъпващи материали по този въпрос. 
 

По точка трета от дневния ред 

 3.1. По доклад на проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция 
„Математическа лингвистика“, за избор на научно жури по процедурата за 
защита на Янислав Желев, докторант на самостоятелна подготовка към 

секцията с научен консултант проф. д-р Радослав Павлов за получаване на 
образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика 
на тема: „Модели, методи и алгоритми за създаване на система за управление 
на мултимедийно съдържание“, НС 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

1. акад. дтн Иван Петков Попчев – ИИКТ, БАН (външен); 

2. проф. д-р Радослав Павлов – ИМИ, БАН (вътрешен); 

3. проф. дмн Петър Станчев – ИМИ, БАН (вътрешен); 

4. доц. д-р Боян Бончев – ФМИ, СУ (външен); 

5. доц. д-р Красен Стефанов – ФМИ, СУ (външен). 

Резерви: 

1. проф. д-р Румен Николов – УНИБИТ (външен); 

2. проф. д-р Людмила Димитрова – ИМИ, БАН (вътрешен). 

3.2. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция 
ДУМФ, за избор на научно жури по процедурата за защита на гл. ас. Виктория 
Рашкова, редовен докторант към секцията с научен ръководител проф. дмн 

Анжела Славова за получаване на образователната и научна степен „доктор“ 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  на тема: 
„Изследване на динамичното поведение на клетъчно невронни модели с 
приложение в разпознаване и обработка на образи“, НС 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

1. проф. дмн Анжела Славова – ИМИ, БАН (вътрешен); 

2. проф. дмн Цвятко Рангелов – ИМИ, БАН (вътрешен); 

3. проф. д-р Маргарита Теодосиева - Русенски университет (външен); 
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4. доц. д-р Цветомир Василев – Русенски университет (външен); 

5. доц. д-р Йорданка Коновска - ТУ-София (външен). 

Резерви: 

1. проф. дмн Георги Караджов – ИМИ, БАН (вътрешен); 

2. доц. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ, БАН (външен). 

3.3. По доклад на доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция 
„Изследване на операциите“, за избор на научно жури по процедурата за избор 
на професор за нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност 01.01.11 „Изследване на операциите“, НС 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

1. акад. дмн Петър Кендеров – ИМИ, БАН (вътрешен); 

2. проф. дмн Румен Малеев – ФМИ, СУ (външен); 

3. проф. дмн Тодор Гичев – УАСГ пенсионер (външен); 

4. проф. дмн Камен Иванов – ИМИ, БАН (вътрешен); 

5. проф. д-р Георги Димов – ФМИ, СУ (външен); 

6. доц. д-р Надежда Рибарска – ФМИ, СУ (вътрешен); 

7. доц. д-р Владимир Бабев – ФМИ, СУ (външен). 

Резерви: 

1. проф. дмн Огнян Кунчев – ИМИ, БАН (вътрешен); 

2. доц. д-р Милен Иванов – ФМИ, СУ (външен). 

3.4. По доклад на доц. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция 
„Биоматематика“ за избор на научно жури по процедурата за избор на 
професор 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 (Интервални методи и софтуер за линейни 

параметрични задачи с неточни данни)“. 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

1. чл.-кор дмн Веселин Дренски – ИМИ, БАН (вътрешен); 

2. проф. дтн Иван Димов – ИИКТ, БАН (външен); 

3. проф. дмн Иван Ганчев Иванов – ФИБА, СУ (външен); 

4. проф. дтн Любомир Колев – ТУ-София (вътрешен); 

5. проф. дмн Светослав Марков – ИМИ,БАН (вътрешен); 

6. проф. д-р Николай Кюркчиев – ИМИ, БАН (вътрешен); 

7. доц. д-р Пламена Златева – ИСИР, БАН (външен). 

Резерви: 

1. доц. д-р Нели Димитрова – ИМИ, БАН (вътрешен); 

2. проф. дмн дтн Красимир Атанасов – ИББИ, БАН (външен). 

 

По точка четърта от дневния ред 

4.1. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция 
ДУМФ, за продължаване трудовия договор на проф. дмн Георги Караджов, НС 

РЕШИ: 

Продължава с 1 година срока на трудовия договор на проф. дмн 

Георги Караджов. 
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4.2. По доклад на проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на секция 
„Анализ, геометрия и топология“, за продължаване трудовия договор на доц.  

д-р Георги Ганчев, НС 

РЕШИ: 

Продължава с 1 година срока на трудовия договор на доц. д-р 

Георги Ганчев. 
4.3. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране“ за продължаване трудовия договор на проф. дпн 

Йордан Табов, НС 

РЕШИ: 

Продължава с 1 година срока на трудовия договор на проф. дпн 

Йордан Табов. 
4.4. По молба от проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция 

„Математическа лингвистика“, за продължаване на трудовия й договор, НС 

РЕШИ: 

Продължава с 1 година срока на трудовия договор на проф. д-р 

Людмила Димитрова. 
 

4.5. По молба проф. д-р Радослав Павлов, зам. директор на ИМИ, за 
продължаване на трудовия му договор, НС 

РЕШИ: 

Продължава с 1 година срока на трудовия договор на проф. д-р 

Радослав Павлов. 

 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад на чл.-кор. Иван Димовски, поради отсъствието на 
проф. дмн Недю Попиванов, председател на Научното жури за конкурса 
за професор за нуждите на ИМИ в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност 01.01.05 „Диференциални уравнения 
(Динамични системи и уравнения на математическата физика)“. Предложение 
на журито: доц. д-р Илия Илиев. НС 

РЕШИ: 

На основание чл. 12 ал. 12 от Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН 

избира доц. д-р Илия Димов Илиев за „професор”. 

 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По доклад на проф. д-р Аврам Ескенази, председател на 
Научното жури за конкурса за доцент за нуждите на ИМИ 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 (Информационно моделиране на фолклорното 
наследство)“. Предложение на журито: гл. ас. д-р Константин Рангочев. НС 

РЕШИ: 

На основание чл. 11 ал.10 от Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН 

избира гл. ас. д-р Константин Звездомиров Рангочев за „доцент”. 
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По точка седма от дневния ред 

 7.1. По определяне на комисия за разглеждане документите на гл. ас. 
Красимира Иванова за признаване на придобита в чужбина научна степен, НС 

РЕШИ: 

 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 

определя комисия за разглеждане документите на гл. ас. Красимира Иванова за 
признаване на придобита в чужбина научна степен в състав докладчик - проф. 

дмн Петър Станчев и членове – проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Нели 

Димитрова. 
 7.2. По определяне на комисия за разглеждане документите на ас. Илия 
Георгиев Митов за признаване на придобита в чужбина научна степен, НС 

РЕШИ: 

 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 

определя комисия за разглеждане документите на ас. Илия Георгиев Митов за 
признаване на придобита в чужбина научна степен в състав докладчик - проф. 

дмн Петър Станчев и членове – проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Нели 

Димитрова. 
 7.3. По доклад на доц. д-р Нели Димитрова, председател на комисията за 
провеждане на кандидат-докторантски изпит по научната специалност 
„Информатика“ за зачисляване на Детелин Лучев за задочен докторант към 

секция „Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р Радослав 
Павлов, считано от 01.07.2012 г. , НС 

РЕШИ: 

 Зачислява Детелин Михайлов Лучев за задочен докторант към секция 
„Математическа лингвистика“ по 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 Радослав Павлов, считано от 01.07.2012 г. 
 7.4. По доклад от проф. дмн Йохан Давидов, и.д. ръководител на секция 
„Анализ, геометрия и топология“ за утвърждаване на конспект за изпит 
„Теория на потенциала“ от индивидуалния план на Николай Икономов, 
редовен докторант към секцията с научен ръководител проф. дмн Ралица 
Ковачева, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспекта за изпит „Теория на потенциала“ от 
индивидуалния план на Николай Икономов, редовен докторант към секцията с 
научен ръководител проф. дмн Ралица Ковачева. 
 7.5. По доклад от проф. дмн Йохан Давидов, и.д. ръководител на секция 
„Анализ, геометрия и топология“ за утвърждаване на конспект за изпит 
„Конволюционно смятане“ от индивидуалния план на Юлиан Цанков Цанков, 
докторант на самостоятелна подготовка към секцията с научен консултант чл.-

кор. Иван Димовски, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспекта за изпит „Конволюционно смятане“ от 
индивидуалния план на Юлиан Цанков Цанков, докторант на самостоятелна 
подготовка към секцията с научен консултант чл.-кор. Иван Димовски. 
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 7.6. По утвърждаване на конспект по „Теория на игрите“ 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 „Теория на игрите“ от индивидуалния план на 
Детелина Кирова, задочен докторант към секция „Изследване на операциите“ с 
научен ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски. 

 7.7. По утвърждаване на конспект „Вариационни техники и принципи“ 

от индивидуалния план на Диана Неделчева, докторант на самостоятелна 
подготовка към секция „Изследване на операциите“ с научен консултант чл.-

кор. Юлиан Ревалски, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспекта по „Вариационни техники и принципи“ от 
индивидуалния план на Диана Неделчева, докторант на самостоятелна 
подготовка към секция „Изследване на операциите“ с научен консултант чл.-

кор. Юлиан Ревалски 

 7.8. По утвърждаване на конспект по „Метрики за измерване и оценка на 
мрежова свързаност“ от индивидуалния план на Иван Гарнизов, задочен 

докторант към ВНЗ „Информационно моделиране“ с научен ръководител доц. 

д-р Стоян Порязов, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспекта по „Метрики за измерване и оценка на мрежова 
свързаност“ от индивидуалния план на Иван Гарнизов, задочен докторант към 

ВНЗ „Информационно моделиране“ с научен ръководител доц. д-р Стоян 

Порязов. 
 7.9. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, научен ръководител на 
Максим Гойнов, задочен докторант към секция „Математическа лингвистика“ 

за утвърждаване на конспект по „Web 2.0 услуги в системи за управление на 
цифрово съдържание“ от индивидуалния му план, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспекта по „Web 2.0 услуги в системи за управление на 
цифрово съдържание“ от индивидуалния план на Максим Гойнов, задочен 

докторант към секция „Математическа лингвистика“ с научен ръководител 
проф. д-р Радослав Павлов. 
 7.10. По доклад от проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на 
секция „Математическа лингвистика“, за утвърждаване конспект за изпит 
„Методи и средства за представяне на лингвистични знания“ от индивидуалния 
план на Ралица Дуцова, задочен докторант към секцията с научен ръководител 
проф. д-р Людмила Димитрова, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспекта за изпит „Методи и средства за представяне на 
лингвистични знания“ от индивидуалния план на Ралица Дуцова, задочен 

докторант към секцията с научен ръководител проф. д-р Людмила Димитрова. 
 7.11. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция 
„Математическо моделиране“ за продължаване договора на доц. д-р Борислав 
Драганов като доцент по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 
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 Продължава с една година договора на доц. д-р Борислав Драганов като 
доцент по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

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

„Информационно моделиране“ за продължаване договора на доц. д-р 

Александър Григоров като доцент по реда на чл. 68 от Устава на БАН , НС 

РЕШИ: 

 Продължава с една година договора на доц. д-р Александър Григоров като 
доцент по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

 7.13. По утвърждаване индивидуалния план на Румяна Несторова, 
докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ с научни консултанти 

проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Борислав Лазаров, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава индивидуалния план на Румяна Несторова, докторант на 
самостоятелна подготовка към секция ОМИ с научни консултанти проф. дпн 

Сава Гроздев и доц. д-р Борислав Лазаров. 
 7.14. По утвърждаване индивидуалния план на Цветан Павлов, 
докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ с научни консултанти 

проф. дпн Йордан Табов и доц. д-р Иван Держански, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава индивидуалния план на Цветан Павлов, докторант на 
самостоятелна подготовка към секция ОМИ с научни консултанти проф. дпн 

Йордан Табов и доц. д-р Иван Держански. 

 7.15. По приемане атестацията на Мария Стефанова Джумалиева-
Стоева, редовен докторант към секция МОИ с научен ръководител проф. дмн 

Илия Буюклиев, НС 

РЕШИ: 

 Приема атестацията на Мария Стефанова Джумалиева-Стоева, редовен 

докторант към секция МОИ с научен ръководител проф. дмн Илия Буюклиев. 
 7.16. По приемане атестацията на Иван Ангелов Ангелов, задочен 

докторант към секция МОИ с научен ръководител доц. д-р Цонка Байчева, НС 

РЕШИ: 

 Приема атестацията на Иван Ангелов Ангелов, задочен докторант към 

секция МОИ с научен ръководител доц. д-р Цонка Байчева. 
 7.17. По приемане атестацията на Десислава Валтер Димкова, докторант 
на самостоятелна подготовка към ВНЗ „Информационно моделиране“ с научни 

консултанти доц. д-р Стоян Порязов и доц. д-р Евгения Сендова, НС 

РЕШИ: 

 Приема атестацията на Десислава Валтер Димкова, докторант на 
самостоятелна подготовка към ВНЗ „Информационно моделиране“ с научен 

консултант доц. д-р Стоян Порязов и доц. д-р Евгения Сендова. 
 7.18. По отказ на проф. дтн Благовест Шишков да рецензира книгата и 

рецензия на гл. ас. д-р Радослав Йошинов за книгата 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: 

Препоръчва на авторите да потърсят друго издателство за публикуване 
на представения ръкопис. 
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 7.19. По доклад от доц. д-р Борислав Лазаров, научен ръководител на 
Катя Чалъкова за отчисляването й с право на защита, поради изтичане срока на 
докторантурата, НС 

РЕШИ: 

Отчислява Катя Чалъкова , задочен докторант към секция ОМИ с научен 

ръководител доц. д-р Борислав Лазаров, с право на защита поради изтичане 
срока на докторантурата. 
 7.20. По писмо от Валентин Джуров, препратено до НС от председателя 
на БАН, за предложен нов метод за доказателство на теоремата на Ферма и 

други нерешими задачи, НС 

РЕШИ: 

Писмото от Валентин Джуров да се изпрати на чл.-кор. Веселин 

Дренски за насочване към специалисти за мнение. 
 7.21. По приемане отчети по изследователски проекти с ФНИ при 

МОМН, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите по изследователски проекти с ФНИ при МОМН на 
тема: 

- „Компютърни симулации и иновационни моделни изследвания на 
биопроцеси“ с ръководител доц. д-р Нели Димитрова, дог. ДО 02-359/2008; 

- „Геометрия на банаховите пространства и вариационен анализ“ с 
ръководител чл.-кор. Юлиан Ревалски, дог. ДО 02-360/2008. 

 

По точка осма от дневния ред 

 8.1. Приемане за сведение писмо на ЦУ на БАН № 32-29-37/07.06.2012 

относно решение на Ръководството на БАН за отпускане сума в размер на 4000 

лева за издаване на юбилеен том от избраните съчинения на акад. Любомир 
Илиев на базата на представения материал от проф. Петър Русев. 
 8.2. Акад. Стефан Додунеков, председател на БАН информира членовете 
на Научния съвет за: 

- включването на паметник на акад. Любомир Илиев във връзка с 100 

годишнината от рождението му в оформящото се парково пространство за Алея 
на известни български учени; 

- направени са постъпки акад. Любомир Илиев да влезе в листата на 
ЮНЕСКО; 

 - подписания меморандум между БАН и Корейския институт за научни 

технологии; 

 - подготвящото се сътрудничество в областта на образованието и в това 
число в докторантското образование за Академичен изследователски 

университет България-Южна Корея; 
- предстоящото посещение в ИМИ на парламентарната делегация на 

Южноафриканския парламент по въпросите на науката и образованието. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 
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ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р Ц. Цачев) 

 


