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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 11) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 20.09.2011 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, акад. С. Додунеков, проф. 

дмн И. Ланджев, проф. дмн Е. Панчева, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн О. 

Мушкаров, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, доц. дмн Е. Стоименова, 
доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Г. Ганчев, доц. д-р Е. Сендова и доц. д-р Р. 

Павлов. 
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Й. 

Давидов, проф. дмн Л. Мутафчиев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн С. 

Недев, доц. д-р В. Сотиров и доц. д-р Г. Илиев.  
 

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

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

Присъстват 17. 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 журита за процедури по Закона за развитието на 

академичния състав в Република България. 

 

4. Избор на атестационна комисия за повторната атестация на 

непредставилите необходимата документация и получилите оценка под 

критичния праг сътрудници на ИМИ. 

 

5. Изменения и допълнения към Правилника на ИМИ за 

прилагане на Закона за развитие на академичния състав. 

 

6. Избори и  доклади. 

 

7. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи на членовете на 
НС, за: 

1. Работната среща по дигитализация и съхраняване на културното 

наследство 

2. Споразумението за сътрудничество с Университета в Нюшател, 

Швейцария. След разисквания, НС 

РЕШИ: 
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Утвърждава споразумението за сътрудничество с Университета в 
Нюшател, Швейцария. 

3. Заседание с Галина Георгиева – ръководител на ФСО на ИМИ за 
състоянието по спазването на бюджетната дисциплина. След разисквания, НС 

РЕШИ: 

В съответствие с решението на ОС на БАН от 11.07.2011 г. за 
финансирането на провеждането на процедурите по Закона за развитието на 
академичния състав до края на 2011 година хонорарите да бъдат в съответствие 
с обявените от ОС на БАН размери на процедурите. 

 

По точка втора от дневния ред 

 2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи, че 
следващото заседание на НС е насрочено за 30.09.2011 г. от 14 часа. 
 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на 
секция „Анализ, геометрия и топология” с предложение за жури по 

конкурса за професор за нуждите на ИМИ в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.5. Математика, научната специалност 
01.01.04 „Математически анализ (Многомерен комплексен анализ)”, обявен в 
ДВ бр. 58 от 29.07.2011 г., НС 

РЕШИ: 

Избира научно жури по конкурса: 
1. акад. проф. дмн Петър Попиванов, ИМИ-БАН 

2. проф. дмн Камен Иванов, ИМИ-БАН 

3. проф. дмн Олег Мушкаров, ИМИ-БАН 

4. проф. дмн Йохан Давидов, ИМИ-БАН 

5. проф. дмн Петър Русев 
6. проф. дмн Рони Леви, СУ-ФМИ 

7. доц. д-р Ваня Хаджийски, СУ-ФМИ 

доц. д-р Марин Маринов, ТУ-София (резервен - външен). 

доц. д-р Валентин Христов, ИМИ-БАН (резервен - вътрешен). 

3.2. По доклад на проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на 
секция „Анализ, геометрия и топология” с предложение за жури по 

конкурса за професор за нуждите на ИМИ в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.5. Математика, научната специалност 
01.01.04 „Математически анализ (Интегрални трансформации и специални 

функции)”, обявен в ДВ бр. 58 от 29.07.2011 г., НС: 

РЕШИ: 

Избира научно жури по конкурса: 
1. акад. проф. дмн Петър Попиванов, ИМИ-БАН 

2. акад. проф. дмн Благовест Сендов 
3. чл.-кор. проф. дмн Иван Димовски 

4. проф. дмн Петър Русев 
5. проф. дмн Ралица Ковачева, ИМИ-БАН / ТУ-София 
6. проф. дмн Степан Терзиян, РУ “А. Кънчев” 

7. проф. дмн Николай Божинов, УНСС 
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доц. д-р Йорданка Панева - Коновска, ТУ-София (резервен - външен). 

доц. д-р Донка Пашкулева, ИМИ-БАН (резервен - вътрешен). 

3.3. По доклад на доц. д-р Радослав Павлов, ръководител на 
секция „Математическа лингвистика” с предложение за 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, 

научната специалност 01.01.12 „Информатика (Компютърна лингвистика – 

средства и системи за обработка на лингвистични знания)”, обявен в ДВ бр. 58 

от 29.07.2011 г., НС 

РЕШИ: 

Избира научно жури по конкурса: 
1. акад. проф. дмн Стефан Додунеков, ИМИ-БАН 

2. проф. дмн Петър Станчев, ИМИ-БАН 

3. доц. д-р Славян Радев, ИМИ-БАН 

4. акад. проф. дтн Иван Попчев, ИИКТ-БАН 

5. проф. д-р Владимир Занев, Columbus State University, USA 

6. ст.н.с. д-р Леонид Иомдин, ,Институт проблем передачи информации, РАН, 

Русия 
7. доц. д-р Данаил Дочев, ИИКТ-БАН 

доц. дмн Галя Ангелова, ИИКТ-БАН (резервен - външен). 

доц. д-р Красимир Марков, ИМИ-БАН (резервен - вътрешен). 

3.4. По предложение на секция „Вероятности и статистика” с 
предложение за жури по конкурса за професор за нуждите на ИМИ в 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научната 
специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите и математическа статистика”, 

обявен в ДВ бр. 58 от 29.07.2011 г., НС 

РЕШИ: 

Избира научно жури по конкурса: 
1. проф. дмн Николай Янев, ИМИ-БАН 

2. проф. дмн Любен Мутафчиев, ИМИ-БАН 

3. проф. дтн Благовест Шишков 
4. проф. дмн Елисавета Панчева 
5. проф. дмн Косто Митов, Национален военен университет 
6. доц. д-р Нейко Нейков, НИМХ-БАН 

7. доц. д-р Дончо Дончев, СУ-ФМИ 

доц. д-р Леда Минкова, СУ-ФМИ (резервен - външен). 

доц. д-р Марусия Божкова, ИМИ-БАН (резервен - вътрешен). 

 

По точка четвърта от дневния ред 

 4.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи за състава на 
атестационната комисия, извършила атестирането на научния състав през 2010 

г. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира Атестационна комисия за повторната атестация на 
непредставилите необходимата документация и получилите оценка под 

критичния праг сътрудници на ИМИ през 2010 г. в състав: 

- чл.-кор. Веселин Дренски, председател 
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и членове 
 - проф. дмн Елисавета Панчева 
 - проф. дмн Петър Бойваленков 
 - доц. дмн Евгения Стоименова 
 - доц. д-р Радослав Павлов 
 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС постави въпроса за 
материалите, които кандидати по процедурите трябва да представят в сайта на 
Института и за срока в който тези материали трябва да бъдат в този сайт. След 

разискване, НС 

РЕШИ: 

 1. В момента на подаване на документите, кандидатът определя какво 

точно, освен задължителното по Правилника, да се постави на сайта, за което 

попълва декларация. 
 2. Решението, за какъв срок материалите, рецензиите и становищата по 

конкурса да престояват в сайта, да се вземе на 30.09.2011 г. 
3. След поставянето на материалите, рецензиите и становищата на 

сайта, кандидатите по процедурата се уведомяват за датата на заседанието, на 
което ще стане избора. 

 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, ръководител на 
секция „Информационни системи” за продължаване частичния трудов 

договор на доц. д-р Иван Койчев по чл. 68 от  Устава на БАН се 

пристъпи към тайно гласуване. Доц. д-р Г. Ганчев, проф. дпн Й. Табов и 

проф. дмн Н. Кутев проведе тайното гласуване. Резултатът бе: 
15 „да”, 0 „не” и 3 „бели” 

Въз основа на този Вот, НС 

РЕШИ: 

 Продължава частичния трудов договор на доц. д-р Иван Койчев 

по чл. 68 от  Устава на БАН. 

6.2. По доклад от Здравка Желева, организатор по “Образователни 

програми” на ИМИ-БАН за утвърждаване на състава на преподавателските 
екипи, курсовете, проектите и хонорарите на преподавателите в магистърска 
програма “Управление на проекти в ИТ” съвместно с НБУ за 1-ви, 2-ри и 3-ти 

семестри на учебната 2011/2012 година, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава състава на преподавателските екипи, курсовете, проектите и 

хонорарите на преподавателите в магистърска програма “Управление на 
проекти в ИТ” съвместно с НБУ за 1-ви, 2-ри и 3-ти семестри на учебната 
2011/2012 година. 
 6.3. По доклад от проф. дмн Евгений Николов, директор на НЛКВ за 
зачисляване на Ангел Петров Инков като задочен докторант по научната 
специалност 01.01.12 Информатика със срок на обучение четири години и 

научен ръководител проф. дмн Евгений Николов, считано от 1 октомври 2011 

г., НС 
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РЕШИ: 

 Зачислява Ангел Петров Инков като задочен докторант по научната 
специалност 01.01.12 Информатика със срок на обучение четири години и 

научен ръководител проф. дмн Евгений Николов, считано от 1 октомври 2011 г. 
 6.4. По доклад от проф. дпн Сава Гроздев, научен консултант на 
Масаюки Ватанабе  – докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ 

за отчисляването му с право на защита, НС 

РЕШИ: 

 Отчислява с право на защита Масаюки Ватанабе, докторант на 
самостоятелна подготовка към секцията.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 


