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РЕШЕНИЯ  

(Протокол № 9) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 12.10.2012 г. от 

14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, акад. П. 

Попиванов, чл.-кор. О. Мушкаров, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн В. 

Кирякова, проф. дмн Е. Николов, проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, 
проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. 

Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Р. Павлов, 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: доц. д-р Ц. Цачев, проф. дмн К. Иванов (чужб.), доц. д-р 

А. Андреев, доц. д-р Е. Сендова (чужб.). 

 

 Акад. В. Дренски откри заседанието. С едноминутно мълчание беше 
почетена паметта на акад. Стефан Додунеков. Списъчният състав на НС 

(включвайки починалия акад. С. Додунеков) е 25 души. Редуцираният състав е 
22 души. При откриването на заседанието присъстват 20. Има необходимият 
кворум, следователно заседанието е законно.  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

1. Доклад на и.д. Директора на ИМИ. 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

3. Избор по конкурса за професор 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 (Софтуерни технологии). 

Предложение на журито: доц. д-р Нели Манева. 

4. Избор по конкурса за професор 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 (Компютърни подходи в 

изследването на шумозащитни кодове). Предложение на журито: доц. д-р 

Цонка Байчева. 

5. 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 (Специализирани кодове за 

кодова модулация flash memory и цифров „воден знак“). Предложение на 

журито: гл. ас. д-р Христо Костадинов. 

6. Доклади. 

 7. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 
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1.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, и.д. Директор на ИМИ поздрави акад. 

Веселин Дренски и член-кореспондент Олег Мушкаров за избора им по 

конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН по математически науки. 

1.2. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски, и.д. Директор на ИМИ 

относно мерките за осигуряване на заплатите и консумативите (ток и парно) до 

края на годината при наличието на фактически недостиг на средства по 

бюджетната субсидия на БАН, НС 

РЕШИ: 

І. Намалява с 3/8 обема на задачите на бюджетна издръжка за времето от 
1 до 30 ноември 2012 г., като:  

1. Сътрудниците на ИМИ да ползват 8 дни неплатен отпуск за горния 
период;  

2. Алтернативно определя намалено работното време на 5 часа дневно в 
този период за работа по задачите на бюджетна издръжка; 

3. Прекратява ползването на платен годишен отпуск от сътрудниците на 
ИМИ за периода от 1 до 30 ноември 2012 година; 

4. При изготвяне на отчетите по външни проекти при отчитането да се 
запазва и отчита реалната стойност на един човекочас, човекоден, 

човекомесец; 

ІІ. В случай, че и през м. декември 2012 г. недостигът на средства по 

бюджетната субсидия продължи, Научният съвет следва да вземе 

решение по този въпрос. 

1.3. По доклад на гл. ас. д-р Георги Димков, пом. директор на ИМИ за 
наименуване на зала 055 в сградата на ИМИ на името на академик Стефан 

Додунеков и кабинет 304 на името на академик Любомир Илиев, НС 

РЕШИ: 

Наименува зала 055 в сградата на ИМИ на името на академик Стефан 

Додунеков и аудитория 403 на името на академик Любомир Илиев. Да се 
постави табелка на кабинет 304, че това е било кабинет на акад. Илиев.  

1.4. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, и.д. Директор на ИМИ съобщи за 
проведените разговори при честването на 143-годишнина на БАН за отпускане 
през 2013 г. на целеви средства извън бюджета за някои институти на БАН. 

 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, съобщи за проведеното 

кореспондентно гласуване за участието на ИМИ-БАН в сдружение с 
нестопанска цел „Клъстер за иновации и култура“. 

 2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, препоръча на следващо 

заседание на НС: 

 - в годишните отчети да се включват и публикациите на сътрудниците 
на ИМИ, работещи в чужбина;  
 - да се препоръча на бившите сътрудниците на ИМИ, които неотдавна 
преминаха на работа само в НБУ, да станат асоциирани членове на ИМИ; 

 - в началото на следващата година да се потърси възможност за 
допълнително материално стимулиране на по-активните сътрудници на ИМИ; 

 - на следващо заседание на НС да се разгледа статутът на емеритус и 

статутът на асоцииран член на ИМИ - да бъде срочен, например за срок от 3 

години с възможност за продължаване. 
По точка трета от дневния ред 
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3.1. По доклад, прочетен от проф. д-р Аврам Ескенази поради 

отсъствието на проф. дмн Петър Станчев, председател на Научното 

жури по конкурса за професор 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 (Софтуерни технологии) с предложение на журито доц. 

д-р Нели Манева да бъде избрана за „професор“, 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 Нели Милчева Манева за „професор”. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на проф. дмн Петър Бойваленков, председател на 

Научното жури по конкурса за професор 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  (Компютърни подходи в изследването на 
шумозащитни кодове) с предложение на журито доц. д-р Цонка Байчева да 
бъде избрана за „професор“, 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 Цонка Стефанова Байчева за „професор“. 

 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад на проф. дмн Петър Бойваленков, председател на 

Научното жури по 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 (Специализирани кодове за кодова модулация flash 

memory и цифров „воден знак“) с предложение на журито гл. ас. д-р Христо 

Костадинов да бъде избран за „доцент“, 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 Христо Николов Костадинов за „доцент”. 

 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По заявление на проф. дмн Николай Янев и решение на 
ръководството на ИМИ за избирането му за асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

 Избира проф. дмн Николай Янев за асоцииран член на ИМИ. 

 6.2. По доклад от комисията за признаване на придобита в чужбина 
научна и образователна степен „доктор“ на Красимира Иванова, НС 

РЕШИ: 

Предлага да бъде издадено удостоверение за легализиране на придобита в 
чужбина научна и образователна степен „доктор” от Красимира Минкова 
Иванова. 
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 6.3. По доклад от комисията за признаване на придобита в чужбина 
научна и образователна степен „доктор“ на Илия Митов, НС 

РЕШИ: 

Предлага да бъде издадено удостоверение за легализиране на придобита в 
чужбина научна и образователна степен „доктор” от Илия Георгиев Митов. 
 6.4. По доклад от проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на секция 
АГТ относно утвърждаване на конспекта по „Крайни интегрални 

трансформации“ от индивидуалния план на Юлиан Цанков, докторант на 
самостоятелна подготовка към секция АГТ с научен ръководител чл.-кор. Иван 

Димовски, НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспекта по „Крайни интегрални трансформации“ от 
индивидуалния план на Юлиан Цанков, докторант на самостоятелна 
подготовка към секция АГТ. 

 6.5. По доклад от проф. д-р Людмила Димитрова, ръководител на секция 
„Математическа лингвистика“ за приемане на конспекти за кандидат-
докторантските изпити по научната специалност „Информатика“ , НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава предложените конспекти за кандидат-докторантските 
изпити по научната специалност „Информатика“. 

 6.6. По доклад от доц. д-р Борислав Лазаров, научен ръководител на 
Ангел Гушев, задочен докторант към секция ОМИ, за отчисляването му с право 

на защита поради изтичане срока на докторантурата, НС 

РЕШИ: 

 Отчислява Ангел Гушев, задочен докторант към секция ОМИ с право на 
защита поради изтичане срока на докторантурата. 
 6.7. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, научен ръководител на 
Янислав Желев, докторант на самостоятелна подготовка към секция 
„Математическа лингвистика“ за отчисляване на Янислав Желев от 
докторантура на самостоятелна подготовка към секция „Математическа 
лингвистика“ с право на защита. 

РЕШИ: 

 Отчислява Янислав Желев от докторантура на самостоятелна подготовка 
към секция „Математическа лингвистика“ с право на защита. 
 6.8. По предложение на секция „Изследване на операциите“ за 
зачисляване на Красимир Димитров Миланов за докторант на самостоятелна 
подготовка на тема „Оценяване на конвертируеми инструменти във 
финансовата математика“ с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев, НС 

РЕШИ: 

 Зачислява Красимир Димитров Миланов за докторант на самостоятелна 
подготовка на тема „Оценяване на конвертируеми инструменти във 
финансовата математика“ с научен консултант проф. дмн Огнян Кунчев. 
 След точка 6.8 напусна проф. дмн Евгений Николов. 
 6.9. По молба от Николай Ноев, редовен докторант към секция МОИ с 
научен ръководител доц. д-р Галина Богданова относно прекъсване на 
докторантурата с една година по лични причини, НС 

РЕШИ: 

 Прекъсва за една година докторантурата на Николай Ноев, редовен 

докторант към секция МОИ с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова. 
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 6.10. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция 
„Математическо моделиране“ относно участието на ИМИ като организатор, 

съвместно с ФМИ-СУ, на ХІ международна конференция „Конструктивна 
теория на функциите“, Созопол - 2013 (от 8 до 15 юни 2013 г.) без финансови 

ангажименти, НС 

РЕШИ: 

 Дава съгласие за участието на ИМИ като организатор, съвместно с 
ФМИ-СУ, на ХІ международна конференция „Конструктивна теория на 
функциите“, Созопол - 2013 (от 8 до 15 юни 2013 г.) без финансови 

ангажименти. 

 6.11. По доклад на гл. ас. д-р Ирина Георгиева, ръководител на договор 

ДМУ 03/17 относно съучастието на ИМИ в организиране на международен 

работен семинар „Interdisciplinary Workshop on Approximation Theory Numerical 

Analysis and Symbolic Computations“, Созопол, в периода 31.08-05.09.2012 г., 
НС 

РЕШИ: 

 Дава съгласие за съучастието на ИМИ в организиране на международен 

работен семинар „Interdisciplinary Workshop on Approximation Theory Numerical 

Analysis and Symbolic Computations“, Созопол, в периода 31.08-05.09.2012 г., 
като средствата ще бъдат осигурени за сметка на договор ДМУ 03/17.  

 6.12. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов относно подписване на 
двустранен договор за сътрудничество с Института по филология на Киевския 
национален университет „Тарас Шевченко“, НС 

РЕШИ: 

 Дава съгласие за сключване на рамков договор за академично 

сътрудничество с Института по филология на Киевския национален 

университет „Тарас Шевченко“. 

 6.13. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция 
ДУМФ относно отпечатване на трудовете на конференцията по Частни 

диференциални уравнения и приложения, посветена на 65-годишния юбилей на 
акад. Петър Попиванов, в отделен том на поредицата „Плиска“, НС 

РЕШИ: 

 Дава съгласие за отпечатване на трудовете на конференцията по Частни 

диференциални уравнения и приложения, посветена на 65-годишния юбилей на 
акад. Петър Попиванов, в отделен том на поредицата „Плиска“ под редакцията 
на доц. д-р Тодор Грамчев. 
 6.14. По доклад от доц. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция 
„Изследване на операциите“ относно издаване на отделна книжка на сп. 

„Сердика, Математическо списание“, посветено на навършване на кръгли 

годишнини на проф. дмн Асен Дончев и проф. д-р Владимир Вельов, НС 

РЕШИ: 

 Дава съгласие за издаване на отделна книжка на сп. „Сердика, 
математическо списание“ във връзка с навършване на кръгли годишнини на 
проф. дмн Асен Дончев и проф. д-р Владимир Вельов. 
 6.15. По доклад от проф. д-р Аврам Ескенази и проф. д-р Радослав 
Павлов, зам. гл. редактори и доц. д-р Иван Держански, секретар на 
редколегията на Serdica Journal of Computing относно предложение за избиране 
на проф. дмн Петър Станчев за главен редактор на списанието, НС 

РЕШИ: 
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Избира проф. дмн Петър Станчев за главен редактор на списание Serdica 

Journal of Computing. 

 6.16. По доклад от Здравка Желева относно учебните програми с 
преподавателски екипи, курсовете, проектите и хонорарите на преподавателите 
в магистърските програми, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебните програми с преподавателски екипи, курсовете, проектите 
и хонорарите на преподавателите в магистърските програми „Управление на 
проекти в ИТ“ и „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“. 

 6.17. По приемане на рецензията на анонимен рецензент по писмо от 
инж. д-р Цезар Карафеизов относно мнение по предложените от автора 
решения на трите древни задачи (трисеция на ъгъла, квадратура на 

кръга и удвояване обема на куба) във второто допълнително издание на 

книжката му „Какво правя, когато нищо не правя”, НС 

РЕШИ: 

 Приема рецензията на анонимния рецензент. Същата да се 

изпрати на инж. д-р Цезар Карафеизов. 

 6.18. По писмо от инж. д-р Цезар Карафеизов относно мнение по 

предложените от автора допълнения към неговите решения на трите 
древни задачи (трисеция на ъгъла, квадратура на кръга и удвояване 

обема на куба) във второто преработено и допълнително издание на 

книжката му „Какво правя, когато нищо не правя”, НС 

РЕШИ: 

Материалът да се изпрати на секция „Алгебра и геометрия“ за 

подготовка на рецензия от анонимен рецензент. 

 6.19. По предложение за награждаване с Почетен знак на БАН „Марин 

Дринов“ с лента на проф. дмн Райчо Лазаров, НС 

РЕШИ: 

Подкрепя предложението на ИИКТ за награждаване с Почетен знак на 
БАН „Марин Дринов“ с лента на проф. дмн Райчо Лазаров и се присъединява 
към него. 

 6.20. По предложение на секция „Изчислителна математика“ за издигане 
кандидатурата на академик Видар Томе за избирането му за чуждестранен член 

на БАН, НС 

РЕШИ: 

Издига кандидатурата на академик Видар Томе за избирането му за 
чуждестранен член на БАН. 

 

 6.21. По приемане на нови проекти за съвместни научни изследвания за 
2013-2015 г. , НС 

РЕШИ: 

Приемане нови проекти за съвместни научни изследвания за 2013-2015 

г.  с 
- Белгия на тема: „Математическа логика, алгебра и алгебрична 

геометрия“ с ръководител акад. Веселин Дренски; 

- Италия на тема: „Моделиране на ликвиден риск: аналитични и числени 

методи“ с ръководител проф. дмн Анжела Славова; 
- Унгария на тема: „Дискретна математика, теория на кодирането и база 

данни“ с ръководител проф. дмн Петър Бойваленков; 
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- Унгария на тема: „Развитие на програмното осигуряване за 
мултимедия и езикови технологии“ с ръководител проф. д-р Радослав Павлов; 

- Унгария на тема: „Комбинаторна теория на пръстените“ с ръководител 

акад. Веселин Дренски; 

- Унгария на тема: „Астроинформатика. Статистика и търсене на данни 

в големи астрономически бази от данни“ с ръководител проф. дмн Огнян 

Кунчев; 
- Унгария на тема: „Теория на апроксимациите и анализ на Фурие“ с 

ръководител проф. дмн Камен Иванов. 
 6.22. По приемане на отчет на проект за научни изследвания , НС 

РЕШИ: 

 Приема отчетите на проект за научни изследвания с 
- Белгия на тема: „Крайни геометрии, теория на кодирането и 

криптография“ с ръководител проф. дмн Иван Ланджев. 
- Израел на тема: „Нов комбинаторен метод за изучаване на уравнения 

на математическата физика с приложения в механиката чрез клетъчно 

невронни мрежи“ с ръководител проф. дмн Анжела Славова; 
- Израел на тема: „Семантичен анализ на високо ниво на български и 

израелски колекции“ с ръководител проф. дмн Петър Станчев; 
- Израел на тема: „Вариационен анализ и приложения“ с ръководител 

чл.-кор. Юлиан Ревалски; 

- Италия на тема: „Моделиране на задачи на финансовата математика за 
управление на риска“ с ръководител проф. дмн Анжела Славова; 

- Унгария на тема: „Развитие на програмното осигуряване за 
мултимедия и езикови технологии“ с ръководител проф. д-р Радослав Павлов; 

- Унгария на тема: „Комбинаторна и компютърна алгебра, алгебрична 
геометрия и теория на инвариантите“ с ръководител акад. Веселин Дренски; 

 

По точка седма от дневния ред 

 7.1. По писмо 9107-153/21.09.2012 на МОМН относно предложения за 
честване на кръгли годишнини на видни личности или значими събития, които 

да бъдат включени в календара на ЮНЕСКО за 2014-2015 г., НС 

РЕШИ: 

 Приема за сведение писмо 9107-153/21.09.2012 на МОМН относно 

предложения за честване на кръгли годишнини на видни личности или значими 

събития, които да бъдат включени в календара на ЮНЕСКО за 2014-2015 г. 
 След точка 7.1. напусна доц. д-р Емил Колев. 
 7.2. По предложението на акад. Петър Попиванов във връзка с 
кончината на академик Стефан Додунеков , НС 

РЕШИ: 

Предлага на Ръководството на Националния колоквиум по математика  
да проведе заседание на 14 ноември 2012 г. от 16.15 часа  на което доклади за 
дейността на академик Стефан Додунеков да изнесат акад. Веселин Дренски, 

проф. дмн Иван Ланджев и проф. дмн П. Бойваленков. 
 7.3. Във връзка с честване на 100-годишнината от рождението на акад. 

Любомир Илиев, НС 

РЕШИ: 

Предлага на ръководството на Националния колоквиум по математика  
да проведе заседание на тема „Комплексна диференциална геометрия и 
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приложения“, на което да изнесат доклади чл.-кор. Олег Мушкаров, проф. дмн 

Йохан Давидов и проф. дмн Стефан Иванов. 
7.4. По предложение на проф. дмн Николай Янев, НС 

РЕШИ: 

 Дава съгласие за отпечатване на трудовете на 15-тата конференция по 

Теория на вероятностите и математическа статистика в отделен том на 
поредицата „Плиска“ под редакцията на проф. дмн Николай Янев. 

7.5. По предложение на проф. дмн Николай Янев, НС 

РЕШИ: 

 Дава съгласие ИМИ да се включи в официални сайт на ISI и да участва в 
мероприятията за честването на 2013 година като „Международна година на 
статистиката“. 

7.6. По предложение  на чл.-кор. Юлиан Ревалски, и.д. Директор на 
ИМИ , НС 

РЕШИ: 

 Включва акад. Петър Попиванов в Комисията за честването на 100-

годишнината от рождението на академик Любомир Илиев. 
 7.7. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, и.д. Директор на ИМИ съобщи, че на 19 

октомври 2012 г. в Заседателната зала на ИМИ ще се проведе телемост с 
нобеловия лауреат по физика проф. Волфган Кетерле. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(акад. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р Ц. Цачев) 

 

 

 


