РЕШЕНИЯ
(Протокол № 10)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 09.09.2011 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, доц. д-р А. Ескенази, доц. д-р Н.
Кюркчиев, акад. П. Попиванов, акад. П. Кендеров, проф. дмн К. Иванов, проф.
дмн Е. Панчева, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн О. Мушкаров, проф. дмн Н.
Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков, доц. дмн Е. Стоименова,
доц. д-р А. Андреев, ст.н.с. д-р В. Сотиров и доц. д-р Г. Ганчев.
ОТСЪСТВАТ: акад. С. Додунеков, чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн И.
Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Л. Мутафчиев, проф. дмн С. Недев,
доц. д-р Г. Илиев, доц. д-р Е. Сендова и доц. д-р Р. Павлов (чужб.).
Председателстващият чл.–кор. В. Дренски откри заседанието.
Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 24 души.
Присъстват 16. Има необходимият кворум, следователно заседанието е
законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор на журита за процедури по Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, зам. директор на ИМИ съобщи на
членовете на НС, че през м. септември 2011 г. няма да има промени на
заплатите в Института.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи, че към края
на м. септември 2011 г. ще има заседание на Съвета за избор на журита за
процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република
България.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на доц. д-р Наталия Кольковска, ръководител на секция
„Изчислителна математика” с предложение за жури по конкурса за доцент за
нуждите на ИМИ в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика,
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научната специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на
математиката (моделиране на течения в многофазови среди)”, обявен в ДВ бр. 58 от
29.07.2011 г., НС

РЕШИ:
Избира научно жури по конкурса:
1. Доц. д-р Наталия Кольковска, ИМИ-БАН
2. Доц. д-р Даниела Василева, ИМИ-БАН
3. Проф. дмн Стефка Димова, ФМИ-СУ
4. Чл.-кор Стефан Радев, ИМех.-БАН
5. Проф. дмн Красимир Данов, ФХ-СУ
6. Проф. дмн Иван Димов, ИИКТ-БАН
7. Доц. д-р Славчо Славчев
Доц. д-р Красимир Георгиев, ИИКТ-БАН (резервен - външен).
Доц. д-р Андрей Андреев, ИМИ-БАН (резервен - вътрешен).
3.2. По предложение за научно жури по защитата на докторската
дисертация на Масаюки Ватанабе, докторант на самостоятелна
подготовка към секция „Обучение по математика и информатика, област
на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика
на обучението по математиката на тема „Възможност за обучение по
съвременна геометрия чрез арбелоси и Васан”, НС
РЕШИ:
Избира научно жури по защитата:
1. Проф. дпн Йордан Табов, ИМИ-БАН,
2. Проф. дпн Сава Гроздев, ИМИ-БАН,
3. Проф. д-р Илия Гюдженов, Югозападен университет „Неофит Рилски”
4. Проф. д-р Асен Рахнев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
5. Проф. д-р Димитър Мекеров, Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”
Доц. д-р Борислав Лазаров, ИМИ-БАН (резервен - вътрешен)
Доц. д-р Евгения Ангелова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
(резервен - външен)
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на проф. дпн Сава Гроздев, научен ръководител на
докторанта на самостоятелна подготовка към секция ОМИ Масаюки Ватанабе
за разпределение на средствата по защитата на докторската му дисертация, НС
РЕШИ:
1. Приема предложеното разпределение на средствата по защитата на
докторската му дисертация на докторанта на самостоятелна подготовка към
секция ОМИ Масаюки Ватанабе.
2. Препоръчва на Административното ръководство на ИМИ да изготви
постоянни правила за заплащането на обучението и защитата на докторска
дисертация на докторанти от други страни и разпределението на средствата.
4.2. По приемане индивидуалния план на Николай Руменов Икономов,
редовен докторант към секция Анализ, геометрия и топология с научен
ръководител проф. дмн Ралица Ковачева, НС
РЕШИ:
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Приема индивидуалния план на Николай Руменов Икономов, редовен
докторант към секция „Анализ, геометрия и топология” с научен ръководител
проф. дмн Ралица Ковачева.
4.3. По приемане на проекта за научни изследвания с Израел на тема
„Нов хибриден модел за изучаване на уравнения на математическата физика с
приложения в механиката чрез клетъчно невронни мрежи” с ръководител проф.
дмн Анжела Славова, НС
РЕШИ:
Приема проекта за научни изследвания с Израел на тема „Нов хибриден
модел за изучаване на уравнения на математическата физика с приложения в
механиката чрез клетъчно невронни мрежи” с ръководител проф. дмн Анжела
Славова, НС
По точка пета от дневния ред
5.1. По предложение на чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС на
ИМИ, НС единодушно
РЕШИ:
Да не се изплащат заседателни за настоящето заседание на Научния
съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Н. Кюркчиев)
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