
Р ЕШЕНИЯ  

(Протокол № 1) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 

19.01.2012 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, проф. д-р А. Ескенази, 

проф. д-р Н. Кюркчиев, акад. П. Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. 

С. Додунеков, чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн Е. Панчева, 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 Р. Павлов, доц. дмн 

Е. Стоименова, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р В. Сотиров, доц. д-р Г. 

Ганчев, доц. д-р Г. Илиев и доц. д-р Е. Сендова. 
ОТСЪСТВАТ: проф. дмн С. Недев и проф. дмн Л. 

Мутафчиев.  
 

 Председателстващият чл.–кор. В. Дренски откри заседанието. 

Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 25 

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. Избор по конкурса за доцент за нуждите на ИМИ. 

Област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 

4. Математика, научна специалност 01.01.13 

Математическо моделиране и приложение на 

математиката (моделиране на течения в многофазови 

среди). Предложение на журито: гл. асистент д-р Иван 

Бажлеков. 

 

 4. 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 01.01.04 Математически анализ 

(Многомерен комплексен анализ). Предложение на журито: доц. 

дмн Николай Николов. 

 

 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 01.01.04 Математически анализ 

(Интегрални трансформации и специални функциии). 

Предложение на журито: доц. дмн Виржиния Кирякова. 

 

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

академичния състав в Република България. 

 



 7. Доклади. 

 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ информира 
членовете на НС, че Общото събрание на БАН е приело бюджетната 
субсидия за 2012 година, като увеличението за ИМИ е 10 %, което 

гарантира пълния размер на работните заплати в ИМИ за 2012 г. 
1.2. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи, че 

във връзка с приключилата атестация на сътрудниците на ИМИ под 
приетия праг от 21.8 % попадат 4 сътрудника на Института – доц. д-
р Георги Чобанов, доц. д-р Елен Павлова, доц. д-р Йордан Зашев и 
асистент Свилена Христова. След разискванията, НС единодушно 

РЕШИ: 

На сътрудниците на Института под прага 21.8 % (доц. д-р 

Георги Чобанов, доц. д-р Елен Павлова, доц. д-р Йордан Зашев и 

асистент Свилена Христова) за период от една година от 01.01.2012 

г. до 31.12.2012 г. определя основна месечна заплата на ниво на 
БАН, като след това същите бъдат атестирани още веднъж. 

 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи за 
даденото пред радио „Милена” интервю от проф. Веселин Петков, 
почетен член на ИМИ и на гр. Поморие. 

2.2. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС представи 

изготвения отчет на НС за 2011 година. 
2.3. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи, че 

следващото заседание на НС, съвместно с Общото събрание на 
учените на ИМИ е на 30 януари 2012 г. от 11 часа. 

2.4. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи за 
постъпилата молба на проф. Хосе Орихуела за освобождаването от 
Редколегията на „Сердика, математическо списание". След 

разискване НС 

РЕШИ: 

Освобождава проф. Хосе Орихуела от Редколегията на 
„Сердика, математическо списание" като му изказва 
благодарност за работата му в Редколегията. 

 2.5. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС препоръча 
новия Научен съвет да формулира критерии за определянето на 
диференцирани месечните работни заплати в ИМИ. 

2.6. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС препоръча 
за номинираните членове на новия Научен съвет да се представят СV 

в библиотеката на ИМИ. 

2.7. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи за 
полученото писмо от акад. Кирил Боянов във връзка със защитата на 
Радослав Йошинов. 

2.8. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС препоръча 
главните редактори на изданията на ИМИ да обсъдят въпроса за 
финансиране на книгообмена от Централната библиотека на БАН. 

2.9. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС отправи 

призив за изпращане на статии от сътрудниците на ИМИ за 
списанията на Института. 

 



 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на доц. д-р Наталия Кольковска, 

председател на Научното жури за конкурса за доцент за нуждите 
на ИМИ. 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 (моделиране на течения 
в многофазови среди), 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. асистент д-р Иван Благоев Бажлеков 

за „доцент”. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на проф. дмн Камен Иванов, председател 

на Научното жури за конкурса за професор за нуждите на ИМИ. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна 
специалност 01.01.04 Математически анализ (Многомерен 

комплексен анализ), 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. дмн Николай Маринов Николов за 

„професор”. 

 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад на акад. Петър Попиванов, председател 

на Научното жури за конкурса за професор за нуждите на ИМИ. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна 
специалност 01.01.04 Математически анализ (Интегрални 

трансформации и специални функции) след разискванията се 
пристъпи към тайно гласуване. Комисия в състав: доц. д-р Г. 

Ганчев, проф. дмн П. Бойваленков и проф. дмн Н. Кутев 

проведе тайното гласуване. Резултатът бе: 
23 „да”, 0 „не” и 0 „бели” 

Въз основа на този Вот, 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. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

за „професор”. 

 

 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По предложение на секция „Диференциални 

уравнения и математическа физика” за избор на жури по 

конкурса за професор в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално 



направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.05 

Диференциални уравения (динамични системи и уравнения на 
математическата физика), НС 

РЕШИ: 

На основание чл. 10 ал. 5 от Правилника за условията и реда 
за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в БАН определя научно жури в състав: 
проф. дмн Анжела Славова, ИМИ-БАН; 

проф. дмн Цвятко Рангелов, ИМИ-БАН; 

проф. дмн Георги Караджов, ИМИ-БАН; 

проф. дмн Степан Терзиян, Русенски университет; 

чл.-кор. Иван Димовски 

проф. дмн Недю Попиванов, ФМИ-СУ; 

проф. Владимир Герджиков, ИЯИЯЕ-БАН; 

резервни членове: 
акад. Петър Попиванов, ИМИ-БАН; 

доц. д-р Огнян Христов, ФМИ-СУ. 

 

По точка седма от дневния ред 

7.1. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, 

ръководител на секция „Математическа лингвистика” за 
продължаване срока на договора за работа на частичен трудов 

договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р 

Данаил Дочев след разискванията се пристъпи към тайно 

гласуване. Комисия в състав: доц. д-р Г. Ганчев, проф. дмн П. 

Бойваленков и проф. дмн Н. Кутев проведе тайното гласуване. 

Резултатът бе: 
21 „да”, 0 „не” и 2 „бели” 

Въз основа на този Вот, НС 

РЕШИ: 

Подължава с 1 година срока на договора за работа на 
частичен трудов договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН 

на доц. д-р Данаил Дочев.  

7.2. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова – 

председател на комисията за провеждане на кандидат - 

докторантския изпит по научната специалност 01.01.11 Изследване 
на операциите за зачисляване на Детелина Кирова като задочен 

докторант към секция „Изследване на операциите” при Института по 

математика и информатика, считано от 1 януари 2012 г. с научен 

ръководител на докторанта - чл.-кор. проф. дмн Юлиан Ревалски, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Детелина Кирова като задочен докторант към 

секция „Изследване на операциите” при Института по математика и 

информатика, считано от 1 януари 2012 г. с научен ръководител на 
докторанта - чл.-кор. проф. дмн Юлиан Ревалски. 

7.3. По доклад на проф. дмн Елисавета Панчева - научен 

ръководител на Иа Рамирес, задочен докторант към секция 

„Вероятности и статистика” за отчисляване на Иа Рамирес без 
право на защита, НС 

РЕШИ: 

Отлага разглеждането до получаване на становище от 
секция „Вероятности и статистика”. 

 7.4. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, 



ръководител на секция „Математическа лингвистика” за 
отчисляване с право на защита на Радослав Йошинов, 

докторант на самостоятелна подготовка към секцията поради 

предстояща защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Радослав Йошинов, 

докторант на самостоятелна подготовка към секцията поради 

предстояща защита. 
7.5. По доклад от доц. д-р Евгения Сендова, ИД 

ръководител на секция „Образование по математика и 

информатика” за отчисляване с право на защита на Живко 

Желев, докторант на самостоятелна подготовка към секцията, 

НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита на Живко Желев, 

докторант на самостоятелна подготовка към секцията. 
7.6. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, научен 

ръководител на Милен Колев Борисов, задочен докторант към 

секция „Биоматематика” за атестирането му за периода 2009 – 

2011 година, НС 

РЕШИ: 

Атестира положително Милен Колев Борисов, задочен 

докторант към секция „Биоматематика” за периода 2009 – 

2011 година. 
7.8. По приемане на конспект за изпита по „Комплексен 

анализ” от индивидуалния план на Николай Икономов, 

редовен докторант към секция АГТ с научен ръководител 

проф. дмн Ралица Ковачева, НС 

РЕШИ: 

Приема конспекта за изпита по „Комплексен анализ” от 
индивидуалния план на Николай Икономов, редовен 

докторант към секция АГТ. 

 7.9. По приемане на отчети на проекти за научни 

изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите на проекти за научни изследвания с: 
- Украйна на тема „Изследване и разработки в областта на 

българско-украинските електронни езикови ресурси” с ръководител 

доц. д-р Иван Держански; 

- Русия на тема „Изследвания на модели и програмни 

средства за езикови технологии” с ръководител доц. д-р Иван 

Держански; 

- Русия на тема „Алгебрична и комбинаторна теория на 
кодирането” с ръководител акад. Стефан Додунеков; 

- Сърбия на тема „Дигитални бази от данни и обработка на 
изображения” с ръководител проф. дмн Огнян Кунчев; 

- Чехия на тема „Представяне на съдържанието и интеграция 
на услугите в чешки и български цифрови математически 

библиотеки” с ръководител проф. дмн Петър Станчев; 
- Унгария на тема „Развитие на програмното осигуряване за 

мултимедия и езикови изследвания” с ръководител проф. д-р 

Радослав Павлов; 
- Унгария на тема „Комбинаторна и компютърна алгебра, алгебрична 



геометрия и теория на инвариантите” с ръководител чл.-кор. проф. дмн 

Веселин Дренски. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (проф. д-р Н. Кюркчиев) 


