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Р ЕШЕНИЯ  

(Протокол № 3) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 24.02.2012 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. С. Додунеков, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, 
проф. дмн Й. Давидов, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. 

Янев, проф. дмн О. Мушкаров, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р Р. Павлов, 
доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Колев, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р И. 

Чипчаков, доц. д-р Н. Кольковска, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р С. Порязов. 
ОТСЪСТВАТ: акад. П. Попиванов, чл.-кор. Ю. Ревалски (чужб.), проф. 

д-р А. Ескенази, проф. дмн Е. Николов и проф. дмн К. Иванов, 
 

 Акад. С. Додунеков, директор на ИМИ, откри заседанието. Списъчният 
състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 24 души. Присъстват 20. Има 
необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

 1. Избор на ръководство на Научния съвет. 

 

2. Доклад на Директора на ИМИ. 

 

 3. Доклади. 

 

 4. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

  Акад. С. Додунеков, директор на ИМИ, съобщи за резултатите от 
проведените два тура от гласуване за избор на нов Научен съвет на ИМИ. Той 

направи следните предложения за ръководство на Научния съвет: 
- чл.-кор. Веселин Дренски за председател;  

- проф. дмн Евгения Стоименова за заместник - председател; 

- доц. д-р Цветомир Цачев за секретар.  

НС 

РЕШИ: 

  Избира чл.-кор. Веселин Дренски за председател; проф. дмн Евгения 
Стоименова за заместник - председател и доц. д-р Цветомир Цачев за секретар 

на Научния съвет.  
След избора на ръководство на Научния съвет заседанието продължи под 

председателството на чл.-кор. Веселин Дренски. 

 

По точка втора от дневния ред 

 2.1. Акад. С. Додунеков, директор на ИМИ, информира членовете на 
Научния съвет за проведени срещи и подготвени проекти от Ръководството на 
ИМИ. 
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По точка трета от дневния ред 

 3.1. По молбата на ас. Свилена Христова от ВНЗ „Информационно 

моделиране” за преразглеждане решение на Научния съвет и справка от 
ръководителя на ВНЗ “„Информационно моделиране”, НС  

РЕШИ: 

 Потвърждава решението на Научния съвет, взето на 19.01.2012 г. 
(Протокол 1, т. 1.2). 

 3.2. По доклад на Георги Генчев, н-к отдел КУД за определяне на 
комисия за разглеждане документите на Явор Марков за признаване на 
придобита в чужбина научна степен, НС  

РЕШИ: 

 Определя комисия в състав – докладчик - акад. Петър Попиванов и 

членове - проф. дмн Николай Кутев и доц. д-р Илия Илиев, която да разгледа 
подадените документи на Явор Марков за признаване на придобита в чужбина 
научна степен и в двумесечен срок да представи резултатите пред Научния 
съвет. 
  3.3. По предложение от проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на 
секция АГТ относно преминаване на Величка Василева Милушева от заеманата 
академична длъжност „доцент” във ВСУ „Л. Каравелов” на същата длъжност в 
ИМИ-БАН, НС 

РЕШИ: 

Избира Величка Василева Милушева за доцент на пълно работно време 
в ИМИ. 

 3.4. По протокол от заседание на секция „Вероятности и статистика” за 
приемането на проф. Едуард Оми за асоцииран член на ИМИ, НС  

РЕШИ: 

Избира проф. Едуард Оми за асоцииран член на ИМИ. 

При гласуването не присъстваше проф. д-р Радослав Павлов. 
 3.5. По доклад от доц. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция 
„Биоматематика” и лична молба на проф. дмн Михаил Кръстанов за НС  

РЕШИ: 

Назначава проф. дмн Михаил Кръстанов като професор по реда на чл. 68 

от Устава на БАН на частично работно време. 
 3.6. По предложение на секция ОМИ за избор на жури по 

защитата на образователната и научна степен „доктор”, област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика на обученето по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на 
обучението по математика на Живко Иванов Желев на тема: „Евристични 

похвати при решаване на задачи от изявени ученици и бъдещи учители”. НС  

РЕШИ: 

Избира за жури: 

проф. дпн Сава Гроздев, ИМИ-БАН; 

доц. д-р Борислав Лазаров, ИМИ-БАН; 

  проф. дпн Васил Милушев, Пловдивски университет; 
проф. д-р Здравко Лалчев, Софийски университет; 

доц. д-р Иван Тонов, Софийски университет. 

Резервни членове: 

проф. дпн Йордан Табов, ИМИ-БАН – вътрешен; 

проф. д-р Илия Гюдженов, ЮЗУ – външен. 
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 3.7. По предложения за допълнителния конкурс за докторанти редовно и 

задочно обучение за учебната 2011/2012 година, НС  

РЕШИ: 

Одобрява следните предложения за докторантури с осигурено 

ръководство от ИМИ: 

- 1 редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение 
на математиката в механиката (01.01.13); 

- 1 редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение 
на математиката във финансите (01.01.13); 

- 1 редовна докторантура по Информатика на тема: „Семантични 

технологии за цифрови библиотеки и интернет-базирани среди за културно 

наследство” (01.01.12); 

- 1 задочна докторантура по Информатика на тема: „Цифрови 

библиотеки и интернет-базирани услуги и приложения” (01.01.12). 

 3.8. Приемане на конспект за изпит по „Технологии и услуги на 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, НС  

РЕШИ: 

Приема конспекта за изпит по „Технологии и услуги на системи за 
управление на цифрово съдържание” от индивидуалния план на Максим 

Гойнов, задочен докторант към секция „Математическа лингвистика”. 

3.9. По предложение на секция „Вероятности и статистика” за  
избор на жури по защитата 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 
Емил Петков Каменов на тема: „Асиптотични резултати за случайни 

целочислени разлагания на големи числа”, НС 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

проф. дмн Николай Янев, ИМИ-БАН; 

проф. дмн Любен Мутафчиев ИМИ-БАН; 

проф. дмн Косто Митов, Национален военен университет; 

доц. д-р Леда Минкова, ФМИ-СУ; 

доц. д-р Цветан Игнатов, СтФ-СУ; 

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

доц. д-р Нейко Нейков, НИМХ-БАН – външен. 

3.10. По предложение на секция „Вероятности и статистика” за 
отчисляване без право на защита на Иа Рамирес, задочен докторант към 

секцията с научен ръководител Елисавета Панчева”, НС 

РЕШИ: 

Отлага въпроса за следващо заседание. 
 

По точка четвърта от дневния ред 

 4.1. Акад. С. Додунеков, директор на ИМИ, обърна внимание  относно 

необходимостта от корекции в Правилника за приложение на ЗРАСРБ, 

свързани с арбитража при несполучливи процедури, такса за 
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административното обслужване, която кандидатите трябва да внесат преди 

започване на процедурата, размера (в страници) на рецензиите и становищата. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (доц. д-р Ц. Цачев) 

 


