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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 12) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 30.09.2011 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. С. Додунеков, проф. дмн И. Ланджев, 
проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Л. Мутафчиев, проф. 

дмн П. Бойваленков, проф. дмн Е. Панчева, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн О. 

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

ОТСЪСТВАТ: акад. П. Кендеров (чужб.), чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн 

С. Недев, проф. дмн Н. Янев, доц. д-р В. Сотиров (чужб.) и доц. д-р Е. Сендова. 
 

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

Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 23 души. 

Присъстват 19. 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 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 (математическа лингвистика и 

обработка на знания в цифрови библиотеки и електронно обучение). 

Предложение на журито – да бъде избран доц. д-р Радослав Павлов. 

 

 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 (софтуерни технологии). 

Предложение на журито – да бъде избран доц. д-р Аврам Ескенази. 

 

5. Избори и  доклади. 

 

6. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи на членовете на 
НС за проведената среща с министър Сергей Игнатов. Общото впечатление е, 
че имаме резултати по-добри от очакваните. 

1.2. По предложение на акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ, НС 

РЕШИ: 
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Присъжда на Нов български университет Юбилеен плакет на ИМИ по 

случай 20 - годишнината от основаването му. 
1.3. Н.с. Георги Димков - пом. директор на ИМИ, запозна членовете на 

НС с обсъждането за мерките за осигуряване на заплатите и консумативите 
(ток и парно) до края на годината във връзка с фактическия недостиг на 
средства по бюджетната субсидия. След направените обсъждания, НС 

единодушно 

РЕШИ: 

Намалява с 3/8 обема на задачите на бюджетна издръжка за времето от 1 

октомври до 31 декември 2011 г., като:  

1. Сътрудниците на ИМИ да ползуват 24 дни неплатен отпуск за горния 
период (по 8 дни на месец);  

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

3. Прекратява ползуването на платен годишен отпуск от сътрудниците 
на ИМИ за периода от 1 до 31 октомври 2011 година; 

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

човекомесец. 

 

По точка втора от дневния ред 

 2.1. По доклад на чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС относно 

книжки на списание „Сердика, математическо списание”, НС 

РЕШИ: 

Две книжки на списанието да бъдат посветени на трудовете на Лятната школа – 

конференция по операторна теория, Хиос 2011 и Конференция по РІ-алгебри, 

Нюфаундленд, Канада, 2011. 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, председател на 
Научното жури 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 (математическа лингвистика и обработка 
на знания в цифрови библиотеки и електронно обучение), НС 

РЕШИ: 

На основание чл. 10 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 

Радослав Димов Павлов за „професор”. 

По горната точка не присъстваше доц. д-р Радослав Павлов. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, председател на 
Научното жури 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, НС 
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РЕШИ: 

На основание чл. 10 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 

Аврам Моис Ескенази за „професор”. 

По горната точка не присъстваше доц. д-р Аврам Ескенази. 

 

 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски, ръководител на 
секция „Изследване на операциите” за продължаване частичния трудов 

договор на доц. д-р Надежда Рибарска по чл. 68 от  Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

 Продължава частичния трудов договор на доц. д-р Надежда 
Рибарска по чл. 68 от  Устава на БАН. 

5.2. По доклад на проф. дмн Камен Иванов, ръководител на 
секция „Математическо моделиране” за продължаване частичния 

трудов договор на доц. д-р Георги Илиев по чл. 68 от Устава на БАН, 

НС 

РЕШИ: 

 Продължава частичния трудов договор на доц. д-р Георги Илиев 

по чл. 68 от  Устава на БАН. 

По горната точка не присъстваше доц. д-р Георги Илиев. 

5.3. По молба от доц. д-р Валери Тодоров Стефанов за избиране за 
асоцииран член на ИМИ БАН, НС 

РЕШИ: 

Избира доц. д-р Валери Тодоров Стефанов за асоцииран член на ИМИ-

БАН. 

 

5.4. По доклад на доц. д-р Радослав Павлов, ръководител на 
секция „Математическа лингвистика” за замяна в журито по конкурса за 
професор за нуждите на ИМИ с единствен кандидат доц. д-р Людмила 
Димитрова на проф. д-р Владимир Занев с проф. д-р Румен Николов 

(УНИБИТ), НС 

РЕШИ: 

Заменя, в Научното жури по конкурса за професор за нуждите на 
ИМИ с единствен кандидат доц. д-р Людмила Димитрова проф. д-р 

Владимир Занев с проф. д-р Румен Николов (УНИБИТ). 

5.5. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция 
„Алгебра и логика” с предложение за научно жури по защитата на докторската 
дисертация на д-р Иво Михайлов Михайлов, доцент в Шуменския университет 
„Еп. К. Преславски” на тема: „Кохомологии на Галоа и реализиране на р-групи 

като групи на Галоа”  за получаване на научна степен “доктор на 
математическите науки” област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, 
научна специалност 01.01.02 „Алгебра и теория на числата”, НС 

РЕШИ: 

 Избира научно жури за защитата: 
1. акад. проф. дмн Стефан Додунеков – ИМИ/БАН. 

2. чл.-кор. проф. дмн Веселин Дренски – ИМИ/БАН 
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3. доц. д-р Иван Чипчаков – ИМИ/БАН 

4. проф. д-р Керопе Чакърян – СУ „Св. Кл. Охридски” 

5. проф. д-р Стоил Миховски – ПУ „П. Хилендарски” 

6. доц. д-р Радка Русева – ШУ „Еп. К. Преславски” 

7. доц. д-р Цецка Рашкова – РУ „Ангел Кънчев”. 

Резерви: 

доц. д-р Емил Колев – ИМИ/БАН (вътрешен) 

проф. дмн Недялко Ненов – СУ „Св. Кл. Охридски” (външен). 

 5.6. По приемане на конспект за докторантски минимум по 

информатика от индивидуалния план на Николай Ноев, редовен докторант към 

секция ОМИ с научен ръководител доц. д-р Галина Богданова, НС 

РЕШИ: 

 Приема конспект за докторантски минимум по информатика от 
индивидуалния план на Николай Ноев, редовен докторант към секция ОМИ с 
научен ръководител доц. д-р Галина Богданова. 
 5.7. По приемане конспект за кандидат - докторантски изпит за 
зачисляване по специалността 01.01.11 Изследване на операциите към секция 
„Изследване на операциите”, НС 

РЕШИ: 

 Приемане конспект за кандидат - докторантски изпит за зачисляване 
по специалността 01.01.11 Изследване на операциите към секция „Изследване 
на операциите”. 

5.8. По приемане индивидуалния план на Юлиан Цанков Цанков, 
докторант на самостоятелна подготовка към секция „Анализ, геометрия и 

топология” с научен консултант чл.-кор. Иван Димовски, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Юлиан Цанков Цанков, докторант на 
самостоятелна подготовка към секция „Анализ, геометрия и топология” с 
научен консултант чл.-кор. Иван Димовски. 

5.9. По приемане индивидуалния план на Христина Николова Кулина, 
задочен докторант към секция МОИ с научен ръководител проф. дмн Петър 

Бойваленков, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Христина Николова Кулина, задочен 

докторант към секция МОИ с научен ръководител проф. дмн Петър 

Бойваленков. 
РЕШИ: 

 5.10. По Доклад от проф. дпн Сава Гроздев, научен консултант на Цецка 
Байчева и Ирина Шаркова – докторанти на самостоятелна подготовка към 

секция ОМИ за отчисляването им с право на защита, НС 

РЕШИ: 

 Отчислява с право на защита Цецка Байчева и Ирина Шаркова – 

докторанти на самостоятелна подготовка към секция ОМИ. 

 5.11. По предложения за нови проекти за научни изследвания, НС  

РЕШИ: 

 Приема следните предложение за нови проекти за научни изследвания с  
 Израел на тема  
 -„High Level Semantic Analysis of Bulgarian and Israel Collections” с 
ръководител проф. дмн Петър Станчев  
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 „Varational Analysis and Aplications” с ръководител чл.-кор. Юлиан 

Ревалски; 

 Русия на тема „Методы информационного и математического 

моделирования перспекивных телекоммуникационнных систем” с ръководител 

доц. д-р Стоян Порязов; 
 Полша на  тема „Семантика и съпоставителна лингвистика, ориентирани 

към разработване на двуезичен електронен речник” с ръководител доц. д-р 

Людмила Димитрова – продължение на проекта; 
 Словакия на  тема „Електронни корпуси – съпоставително изследване с 
цел проектиране на българо-словашки електронни езикови ресурси” с 
ръководител доц. д-р Людмила Димитрова – продължение на проекта; 
 5.12. По приемане на отчети на проекти за научни изследвания, НС  

РЕШИ: 

 Приема следните отчети на проекти за научни изследвания с  
 Русия на тема  
 -„Математическо моделиране на многопроцесорни клъстери на 
нелинейни системи и физически процеси” с ръководител доц. д-р Наталия 
Кольковска; 
 - „Теория на вероятностите, математическа статистика и случайни 

процеси. Приложения в биологията, финансите, информационните и 

промишлени технологии” с ръководител проф. дмн Николай Янев; 
 Израел на тема  
 -„Качествена теория на диференциални уравнения на математическата 
физика, хаос, управление и симулации с клетъчно невронни мрежи” с 
ръководител проф. дмн Анжела Попиванова; 
 - „Семантично търсене на високо ниво в WEB базирани мултимедийни 

системи” с ръководител  проф. дмн Петър Станчев; 

 - „Varational Analysis and Aplications” с ръководител чл.-кор. Юлиан 

Ревалски; 

 - Оценка и избор на сложни системи” с ръководител доц. д-р Аврам 

Ескенази; 

 Франция на тема „Invariant metrics and complex geometry” с ръководител 

доц. дмн Николай Николов. 

 

 По точка шеста от дневния ред 

6.1. 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 
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РЕШИ: 

 Материалите, рецензиите и становищата по конкурса да се поставят в 
сайта най-късно 14 дни преди заседанието в НС по съответната процедура. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 


