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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 4) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 26.03.2010 г. от 

14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, ст.н.с. д-р А. Ескенази, акад. П. 

Попиванов, акад. С. Додунеков, чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн К. Иванов, 

проф. дмн С. Недев, ст.н.с. І ст. дмн Е. Панчева, ст.н.с. І ст. дпн Й. Табов, ст.н.с. 

І ст. дмн Л. Мутафчиев, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев, ст.н.с. дмн П. Бойваленков 

ст.н.с. д-р А. Андреев, ст.н.с. д-р В. Сотиров, ст.н.с. д-р Г. Илиев, ст.н.с. д-р Г. 

Ганчев, ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. д-р Е. Сендова и ст.н.с. д-р Р. Павлов.  

ОТСЪСТВАТ: ст.н.с. д-р Н. Кюркчиев, акад. П. Кендеров, проф. дмн И. 

Ланджев, ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов, ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев и ст.н.с. І ст. дмн 

О. Мушкаров. 

 

 Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. С едноминутно мълчание беше 

почетена паметта на н.с д-р Калин Петров и доц. д-р Светослав Билчев. 

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

 

4. Доклади. 

 

5. Разни. 

 

 

По точка първа от дневния ред 

 1.1 Акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете 

на Научния съвет, че Института по математика и информатика се запазва 

изцяло в новата структура на академията.  

Проф. Камен Иванов съобщи за взетите решения на Общото събрание на 

БАН. 

По точка втора от дневния ред 

 2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски – председател на Научния съвет на ИМИ 

направи предложения относно доклада на ст.н.с. І ст. дмн Огнян Кунчев за 

въвеждане на „Емеритус професор” в ИМИ. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 
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Да се разпрати текста на предложението и то да се гласува на следващо 

заседание на Научния съвет. 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на ст.н.с. д-р Александър Геров – ръководител на секция 

Изкуствен интелект относно избор на рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по 

научната специалност 01.01.12 Информатика с кандидати н.с. д-р Маргарита 

Спиридонова и доц. д-р Деко Деков, НС 

РЕШИ: 

Избира за рецензенти проф. дмн Стоян Капралов и ст.н.с. д-р 

Александър Григоров. 

По следващите точки не присъстваше ст.н.с. д-р Р. Павлов. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на ст.н.с. д-р Аврам Ескенази – ръководител на секция Софтуерни 

технологии за продължаване трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на ст.н.с. 

ІІ ст. д-р Юлиана, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на ст.н.с. ІІ 
ст. д-р Юлиана Пашкова. 

 

4.2. По доклад на ст.н.с. д-р Аврам Ескенази – ръководител на секция Софтуерни 

технологии за продължаване трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на проф. 

дмн Стоян Капралов, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на проф. дмн 

Стоян Капралов. 

 

4.3. По доклад на н.с. д-р Силвия Бумова – ИД ръководител на секция МОИ относно 

продължаване трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Красимир, 

НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р 

Красимир Манев. 

 

4.4. По доклад на ст.н.с. д-р Цветомир Цачев – ИД ръководител на 

секция Изследване на операциите за продължаване трудовия договор на проф. 

д-р Никола Янев, НС 

РЕШИ: 

Не продължава договора, препоръчва да бъде назначен като специалист. 

4.5. По доклад на н.с. д-р Силвия Бумова – ИД ръководител на секция 

МОИ относно обява на конкурс за н.с. ІІІ-І ст. по научната специалност 

01.01.12 Информатика със срок 2 месеца от датата на обявявата във в. 

„Държавен вестник”, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за н.с. ІІІ-І ст. по научната специалност 01.01.12 

Информатика за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от датата на обявява. 
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4.6. По доклад на ст.н.с. д-р Стоян Порязов – ръководител на секция 

Телекомуникации относно привличане на доц. д-р Иван Крумов Куртев за 

втори консултант на Емилия Саранова – докторант на самостоятелна 

подготовка към секция Телекомуникации, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава доц. д-р Иван Крумов Куртев за втори консултант на 

Емилия Саранова – докторант на самостоятелна подготовка към секция 

Телекомуникации. 

4.7. По атестации на докторанти на ИМИ за 2009 г., НС 

РЕШИ: 

Атестира за 2009 г. както следва: 

Невена Желязкова Събева - Колева – докторант на самостоятелна 

подготовка с научен ръководител ст.н.с. І  ст. дпн Йордан Табов; 

Ангел Андреев Гушев – задочен докторант към секция ОМИ с научен 

ръководител ст.н.с. д-р Борислав Лазаров; 

Катя Ангелова Чалъкова – задочен докторант към секция ОМИ с научен 

ръководител ст.н.с. д-р Борислав Лазаров; 

Емилия Тодорова Саранова – докторант на самостоятелна подготовка 

към секция Телекомуникации с научен ръководител ст.н.с. д-р Стоян Порязов.  

 4.8. По конспект за докторантски минимум по „Дидактическо 

моделиране” от индивидуалния план на Ангел Гушев и Катя Чалъкова – 

задочни докторанти към секция ОМИ. , НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспект за докторантски минимум по „Дидактическо 

моделиране” от индивидуалния план на Ангел Гушев и Катя Чалъкова – 

задочни докторанти към секция ОМИ. , НС 

 4.9. По конспект за докторантски минимум по „Информатика – 

информационно моделиране на телекомуникационни системи от 

индивидуалния план на Емилия Тодорова Саранова – докторант на 

самостоятелна подготовка  към секция Телекомуникации. , НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава конспект за докторантски минимум по „Информатика – 

информационно моделиране на телекомуникационни системи от 

индивидуалния план на Емилия Тодорова Саранова – докторант на 

самостоятелна подготовка  към секция Телекомуникации. 

 4.10. По индивидуален план на Стоян Ненков – задочен докторант към 

секция вероятности и статистика с научен ръководител ст.н.с. д-р Евгения 

Стоименова. , НС 

РЕШИ: 

 Утвърждава индивидуалния план на Стоян Ненков – задочен докторант 

към секция вероятности и статистика с научен ръководител ст.н.с. д-р Евгения 

Стоименова. , НС 

4.11 По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Николай Янев – ръководител на секция 

Вероятности и статистика за избиране на ст.н.с. І ст. дмн Елисавета Панчева за 

асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Избира ст.н.с. І ст. дмн Елисавета Панчева за асоцииран член на ИМИ. 
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 4.12. По становище върху писмото на г-н Любомир Раев относно ново 

означение на знака „коренуване” и ново изговаряне на това действие, НС 

РЕШИ: 

 Подкрепя становището на рецензента. 

 4.13 По писмо на Любомир Раев за разработки. , НС 

РЕШИ: 

 Възлага на ст.н.с. д-р Андрей Андреев – научен секретар на ИМИ да 

подготви отговор по постъпилите материали на Любомир Раев. 

 4.14. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Анжела Славова – ръководител на секция 

Математическа физика за удължаване с 6 месеца срока на докторантурата на 

Виктория Колева Рашкова  - задочен докторант към секция Математическа физика, 

НС 

РЕШИ: 

 Удължава с 6 месеца срока на докторантурата на Виктория Колева 

Рашкова  - задочен докторант към секция Математическа физика. 

 

 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. Проф. дмн Камен Иванов предложи за дискусия  от членовете на Научния 

съвет на приетите правила за атестиране на учените в академията, както и решенията 

на ОС на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство 

на нейните самостоятелни звена. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (ст.н.с. ІІ ст. Н. Кюркчиев) 

 

 


