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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 14) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 09.12.2011 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, проф. 

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

Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Л. Мутафчиев, 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: чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн С. Недев и проф. дмн Н. 

Кутев.  
 

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

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

Присъстват 22. 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. Доклади. 

 

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ информира членовете 
на НС за одобряването на проект “OUTLAND” към програма „Защита, 
управление и развитие на природните ресурси” в сътрудничество с Гърция за 2 

години от 01.01.2012 г. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Одобрява участието на ИМИ в проекта “OUTLAND” към програма 
„Защита, управление и развитие на природните ресурси” в сътрудничество с 
Гърция. 

1.2. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи на членовете на 
НС за финансирането от Фонда за научни изследвания на двете списания 
„Сердика” на Института. 

1.3. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ съобщи на членовете на 
НС за изготвеният проект „Офис за трансфер на иновации и информационни 

технологии в управлението, икономиката, образованието и културата” към 

оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
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икономика” 2007-2013 г. с предложение за екип: ръководител гл. асистент д-р 

Георги Димков, координатор Наталия Нешева и технически сътрудник Галя 
Стоянова и предоставяне за дейностите на офиса следните помещения: 

- кабинети №№ 215, 252, 316, 572; 

- мултимедийна зала № 055; 

- компютърна лаборатория № 164; 

- лаборатория по дигитализация №№ 064 и 068; 

- подлежаща на преустройство механична работилница № 065. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Одобрява изготвения проект „Офис за трансфер на иновации и 

информационни технологии в управлението, икономиката, образованието и 

културата” към оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 г. с предложение за екип за екип за 
оперативно управлениe: ръководител гл. асистент д-р Георги Димков, 
координатор Наталия Нешева и технически сътрудник Галя Стоянова и 

предоставяне за дейностите на офиса следните помещения: 
- кабинети №№ 215, 252, 316, 572; 

- мултимедийна зала № 055; 

- компютърна лаборатория № 164; 

- лаборатория по дигитализация №№ 064 и 068; 

- подлежаща на преустройство механична работилница № 065. 

1.4. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ предложи, постъпилия 
доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция „Диференциални 

уравнения и математическа физика” по атестацията на доц. д-р Георги Чобанов 
за периода 2005-2010 г., да бъде разгледан на следващо заседание на Научния 
съвет. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Одобрява предложението доклада на проф. дмн Анжела Славова, 
ръководител на секция „Диференциални уравнения и математическа физика” 

по атестацията на доц. д-р Георги Чобанов за периода 2005-2010 г. да бъде 
разгледан на следващо заседание на Научния съвет. 

 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС съобщи, че 
класирането и необходимите документи за финансиране за периодика могат да 
бъдат разгледани на сайта www.bulfund.com. 

2.2. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС предложи да се 
приеме атестацията на мат. д-р Мая Данева. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приеме атестацията на мат. д-р Мая Данева.  
2.3. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС предложи да се 

отложи за следващо заседание въпроса за атестирането на доц. д-р Йордан 

Зашев.  
2.4. По предложение на чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС, 

НС  

РЕШИ: 

Всички сътрудници на постоянен трудов договор в секциите да участват 
и с отчети на отчетните научни сесии през 2011 година. 
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2.5. По предложение на чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС, 

НС  

РЕШИ: 

До края на мандата на НС на ИМИ да не се избира постоянен 

ръководител на секция „Образование по математика и информатика”. 

2.6. По предложение на чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС, 

НС  

РЕШИ: 

Променя темата на докторантурата на Живко Желев, докторант на 
самостоятелна докторантура към секция „Образование по математика и 

информатика” както следва: „ Евристични похвати при решаване на задачи от 
изявени ученици и бъдещи учители”. 

2.7. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС уточни във връзка с 
различното тълкуване на съкращението ОМИ, че от основаването си до сега 
секцията се казва „Образование по математика и информатика”. 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов, ръководител на 
секция „Математическа лингвистика” за избор на жури по процедурата 
на защита на дисертация за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор” на Радослав Йошинов на тема: „Методи, модели и системи 

за оценка на придобити професионални знания в медицината”, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 
01.01.12 „Информатика”, НС: 

РЕШИ: 

Избира научно жури по конкурса: 
Проф. д-р Радослав Павлов, ИМИ-БАН 

Проф. д-р Аврам Ескенази, ИМИ-БАН 

Проф. дтн Стефан Хаджитодоров, БАН 

Акад. проф. Васил Сгурев, ИИКТ-БАН 

Доц., д-р Данаил Дочев, ИИКТ-БАН 

резервни членове: 
доц. д-р Евгения Сендова, ИМИ-БАН 

доц. д-р Красен Стефанов, ФМИ-СУ. 

3.2. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране” за избор на жури по процедурата на 
защита на дисертация за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор” на гл. ас. Емилия Саранова на тема: „Оразмеряване на 
телекомуникационни мрежи с комутация на канали при детайлно отчитане на 
потребителското поведение”, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, научна специалност 01.01.12 „Информатика” 

РЕШИ: 

Избира научно жури по конкурса: 
Доц. д-р Красимир Марков, ИМИ, БАН 

Доц. д-р Стоян Порязов, ИМИ, БАН 

Проф. д-р инж. Борис Цанков, ТУ, София 
Проф. дмн дтн Красимир Атанасов, ИБФБМИ, БАН 
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Проф. д-р инж. Иван Куртев, Колеж по телекомуникации и пощи 

 резервни членове: 
Проф. дпн д-р Йордан Табов, ИМИ-БАН 

Доц. д-р Татяна Атанасова, ИИКТ, БАН. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски, ръководител на 
секция „Изследване на операциите” за продължаване срока на договора 
за работа на частичен трудов договор по реда на чл. 68 от Устава на 
БАН на доц. д-р Златогор Минчев,НС 

РЕШИ: 

Продължава срока на договора за работа на частичен трудов договор по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Златогор Минчев. 

4.2. По предложение на секция „Вероятности и статистика” за 
продължаване срока на договора за работа на частичен трудов договор 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН на проф. дмн Любен Мутафчиев, НС 

РЕШИ: 

Продължава срока на договора за работа на частичен трудов договор по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН на проф. дмн Любен Мутафчиев. 

 По тази точка на заседанието не присъстваше проф. дмн Любен 

Мутафчиев. 

4.3. По предложение на секция „Вероятности и статистика” за 
продължаване срока на договора за работа на частичен трудов договор 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Марусия Божкова, НС 

РЕШИ: 

Продължава срока на договора за работа на частичен трудов 

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

Божкова. 
4.4. По предложение на секция „Вероятности и статистика” за 

продължаване срока на договора за работа на частичен трудов договор 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Весела Стоименова, НС 

РЕШИ: 

Продължава срока на договора за работа на частичен трудов 

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

4.5. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране” за продължаване срока на договора за 
работа на частичен трудов договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН 

на гл. ас. Емилия Саранова, НС 

РЕШИ: 

Продължава срока на договора за работа на частичен трудов 

договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН на гл. ас. Емилия Саранова. 

4.6. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране” за избирането на частичен трудов 

договор по реда на чл. 68 от Устава на БАН на гл. ас. Сергей Върбанов, 

НС 

РЕШИ: 

Избира на частичен трудов договор по реда на чл. 68 от Устава на 
БАН гл. ас. Сергей Върбанов. 
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4.7. По доклад на доц. д-р Борислав Лазаров, научен ръководител 

на Ангел Гушев и Катя Чалъкова, задочни докторанти към секция ОМИ 

за удължаване на срока на докторантурата им с шест месеца, НС 

РЕШИ: 

Удължава срока на докторантурите на Ангел Гушев и Катя 

Чалъкова с шест месеца. 

4.8. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ 

„Информационно моделиране” за отчисляване с право на защита на гл. 

ас. Емилия Саранова, докторант на самостоятелна подготовка към 

секцията, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита гл. ас. Емилия Саранова, докторант 
на самостоятелна подготовка към секцията. 

4.9. По доклад на проф дмн Петър Станчев, ръководител на 
секция „Информационни системи” за отчисляване като успешно 

завършил на Илия Георгиев Митов, докторант на самостоятелна 
подготовка към секцията, НС 

РЕШИ: 

Отчислява като успешно завършил Илия Георгиев Митов, 

докторант на самостоятелна подготовка към секцията. 
4.10. По доклад на Здравка Желева, отговорник „Образователни 

програми” относно определяне на възнаграждения за изплащане на 
хонорари за ръководство и рецензии на дипломни работи в 

Магистърски програми „Управление на проекти в ИТ” съвместна с НБУ 

на преподаватели, които не са на щат в НБУ, НС 

РЕШИ: 

 Определя възнаграждения за изплащане при възможност на 
хонорари за ръководство и рецензии на дипломни работи в Магистърски 

програми „Управление на проекти в ИТ” съвместна с НБУ на 
преподаватели, които не са на щат в НБУ за ръководство на дипломна 
работа – 50 лв. и за рецензия – 15 лв. 

 4.11. По приемане на нов проект за съвместни научни изследвания, НС 

РЕШИ: 

 Приема проекта за съвместни научни изследвания със Сърбия на тема 
„Математическо моделиране чрез интегралнотрансформационни методи, 

частни диференциални уравнения, специални и обобщени функции” с 
ръководител доц. дмн Виржиния Кирякова. 
 4.12. По приемане на отчети на проект за научни изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите на проекти за научни изследвания с: 
- Италия на тема „Моделиране на задачи на финансовата математика за 

управление на риска” с ръководител проф. дмн Анжела Славова. 
- Русия на тема „Изследване на цялостния трафик, за задачите на 

оптимизация на телекомуникационните системи” с ръководител доц. д-р Стоян 

Порязов. 
По точка пета от дневния ред 

5.1. Проф. дмн Йохан Давидов съобщи, че на 13 декември 2011 г. 
от 9 часа ще се проведе отчетната сесия на секции „Анализ, геометрия и 

топология”, „Диференциални уравнения и математическа физика” и 
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„Математическо моделиране”, посветена и на 125 годишнината от 
рождението на акад. Любомир Чакалов. 

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

РЕШИ: 

Възлага на ръководителите на секции в ИМИ да поставят на 

страницата на Института програмите на отчетните сесии. 

5.3. Чл.-кор. Веселин Дренски, председател на НС предложи на 
заседанието на секретарите на секциите на ИМИ да се съобщи, че секциите 
трябва да направят предложения за членове на новия Научен съвет на ИМИ. 

5.4. Акад. Стефан Додунеков, директор на ИМИ предложи да се 
подготви Вечер за посрещане на Новата година, като датата да се 
обмисли предварително. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

  


