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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 5) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 14.05.2010 г. от 

14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

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

Н. Кюркчиев, акад. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, проф. дмн И. Ланджев, 
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 Й. Давидов, ст.н.с. І ст. дмн Л. Мутафчиев, 
ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев, ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров, ст.н.с. дмн П. 

Бойваленков, 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 и ст.н.с. д-р Р. Павлов.  

ОТСЪСТВАТ: акад. П. Попиванов, чл.-кор. Е. Хорозов, ст.н.с. І ст. дмн 

Н. Янев (чужб.), ст.н.с. д-р А. Андреев и ст.н.с. д-р Е. Сендова (чужб.). 

 

 Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. С едноминутно мълчание беше 
почетена паметта на проф. д-р Петър Бърнев. Списъчният състав на НС е 25 

души. Редуцираният състав е 23 души. Присъстват 20. 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 Н.с. д-р Георги Димков – помощник-директор на ИМИ, информира 
членовете на Научния съвет за: 

1) Утвърждаване окончателния бюджет на ИМИ за 2009 г. След 

дискусия, НС 

РЕШИ: 

Приема окончателния бюджет на ИМИ за 2009 г. 
 2) Намаляване възнаграждението на работещите на намалено работно 

време по съвместителство от 01.05.2010 г. на 100 лева. 
3) Споразумение с Лабораторията по Телематика и Института по 

паралелна обработка на информацията, ползуващи помещения в блок 8 за 
поделяне на консумативите. 

4) На дългосрочно отсъстващите от страната сътрудници на ИМИ да не 
се начислява заплата при краткосрочните им завръщания.  
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По точка втора от дневния ред 

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

информира членовете на Научния съвета за: 
1) Във връзка с преминаване на ст.н.с. д-р Н. Кюркчиев на основна 

работа в Пловдивския университет същият остава секретар на НС. 

2) Четирите списания „Сердика. Математическо списание”, „Списание 
по информатика Сердика”, “Mathematica Balkanica” и “Fractional Calculus & 

Applied Analysis”, получават финансиране от Фонд „Научни изследвания”. 

3) От Централна библиотека се обадиха, че имат сериозни проблеми с 
разпращането на списанията по книгообмен. 

4) В статута на „Почетни и асоциирани членове на ИМИ да се направят 
някои промени. Да се създаде статут и „Емеритус членове на ИМИ” След 

разисквания, НС 

РЕШИ: 

Приема по принцип направените предложения, като окончателната 
редакция бъде направена на следващото заседание на Научния съвет. 

5) Предложение на ст.н.с. д-р Любомир Иванов – ръководител на секция 
„Логика” за избирането на Валентин Феодоров Горанко – д-р по математика, 
асоциран професор в Департамента по Информатика и приложна  математика  
при Техническия университет на Дания за „Асоцииран член на ИМИ-БАН”, НС 

Избира проф. д-р Валентин Горанко за „Асоцииран член на ИМИ-БАН”. 

 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на ст.н.с. д-р Николай Манев – ръководител на секция 
МОИ относно избор на рецензенти по конкурса за ст.н.с. І ст. по научната 
специалност 01.01.02 „Алгебра и теория на числата” с единствен кандидат 
ст.н.с. ІІ ст. дмн Петър Бойваленков, НС 

РЕШИ: 

Избира за рецензенти чл.-кор. Веселин Дренски, доц. дмн Стефка Буюклиева и 

доц. д-р Евгения Великова. 
3.2. По доклад на ст.н.с. д-р Николай Манев – ръководител на секция 

МОИ относно избор на рецензенти по конкурса за ст.н.с. І ст. по научната 
специалност 01.01.12 „Информатика” с единствен кандидат ст.н.с. ІІ ст. дмн 

Илия Буюклиев, НС 

РЕШИ: 

Избира за рецензенти проф. дмн Иван Ланджев, ст.н.с. І ст. дмн Евгени 

Николов и доц. д-р Красимир Манев. 
 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на ст.н.с. д-р Евгения Сендова – ИД ръководител на 
секция ОМИ за зачисляване на ст. ас. Живко Желев в докторантура на 
самостоятелна подготовка към секция ОМИ по научната специалност 05.07.03 

„Методика на обучението по математика” на тема „Развиващи функции на 
задачите и евристични похвати в дейността решаване на задачи и класове от 
математически задачи” с научни консултанти доц. Петър Петров от Тракийския 
университет и проф. Сава Гроздев, НС 

РЕШИ: 
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Зачислява ст. ас. Живко Желев в докторантура на самостоятелна подготовка 
към секция ОМИ по научната специалност 05.07.03 „Методика на обучението 

по математика” на тема „Развиващи функции на задачите и евристични похвати 

в дейността решаване на задачи и класове от математически задачи” с научни 

консултанти доц. Петър Петров от Тракийския университет и проф. Сава 
Гроздев. 

4.2. По доклад на ст.н.с. д-р Радослав Павлов – ръководител на секция 
Математическа лингвистика за зачисляване на Янислав Желев в докторантура 
на самостоятелна подготовка към секция Математическа лингвистика по 

научната специалност 01.01.12 Информатика на тема „Електронни системи за 
обучение и подпомагане вземането на решения”, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Янислав Желев в докторантура на самостоятелна подготовка към 

секция Математическа лингвистика по научната специалност 01.01.12 

Информатика на тема „Електронни системи за обучение и подпомагане 
вземането на решения” с научен консултант ст.н.с. д-р Радослав Павлов.. 

4.3. По доклад на ст.н.с. д-р Стоян Порязов – ръководител на секция 
Телекомуникации за зачисляване на Десислава Димкова в докторантура на 
самостоятелна подготовка към секция Телекомуникцаии по научната 
специалност 01.01.12 „Информатика  (Информационно моделиране)” на тема 
„Итеративно представяне на динамични модели” с научни консултанти ст.н.с. 
д-р Стоян Порязов и ст.н.с. д-р Евгения Сендова. 

РЕШИ: 

Зачислява Десислава Димкова в докторантура на самостоятелна подготовка 
към секция Телекомуникцаии по научната специалност 01.01.12 „Информатика  
(Информационно моделиране)”на тема „Итеративно представяне на динамични 

модели” с научни консултанти ст.н.с. д-р Стоян Порязов и ст.н.с. д-р Евгения 
Сендова, НС 

4.4. По приемане индивидуалния план на Николай Генчев Ноев, редовен 

докторант към секция МОИ с научен ръководител ст.н.с д-р Галина Богданова, 
НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Николай Генчев Ноев, редовен докторант към 

секция МОИ с научен ръководител ст.н.с д-р Галина Богданова. 
4.5. По доклад на ст.н.с. дмн Петър Бойваленков – научен ръководител 

на редовния докторант към секция МОИ Нина Добринкова за отчисляване с 
право на защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Нина Добринкова - редовен докторант към секция 
МОИ с научен ръководител ст.н.с. дмн Петър Бойваленков. 

4.6. По доклад на ст.н.с. д-р Евгения Сендова – ИД ръководител на 
секция ОМИ относно одобряване на учебни програми за квалификационни 

курсове на учители по математика, НС 

РЕШИ: 

Одобрява учебните програми за квалификационни курсове на учители по 

математика за учители от Русия, провеждани в рамките на проект MITE между 

ИМИ, БАН и Академията за социално управление, Москва. 
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4.7. По доклад на ст.н.с. д-р Андрей Андреев за назначаване на частичен 

работен ден по реда на чл. 68 от Устава на БАН на ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай 

Кюркчиев, НС 

РЕШИ: 

Назначава на частичен работен ден по реда на чл. 68 от Устава на БАН на 
ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Кюркчиев. 

4.8. По доклад на ст.н.с. д-р Георги Ганчев – ръководител на секция 
Геометрия и топология за назначаване на частичен работен ден по реда на чл. 

68 от Устава на БАН на н.с. І ст. д-р Величка Василева Милушева – Годинячка, 
НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на частичен работен ден по реда на чл. 68 от 
Устава на БАН на н.с. І ст. д-р Величка Василева Милушева – Годинячка. 

4.9. По доклад на ст.н.с. д-р Андрей Андреев за избиране на проф. 

Камен Иванов за ИД ръководител на секция Математическо моделиране до 

приключване мандата на досегашния ръководител, НС 

РЕШИ: 

Определя проф. Камен Иванов за ръководител на секция Математическо 
моделиране. 

4.10. По доклад на проф. дмн Камен Иванов – ръководител на секция 
Математическо моделиране за продължаване с една година на трудовия 
договор на ст.н.с. д-р Андрей Андреев във връзка с навършване на 65 годишна 
възраст, НС 

РЕШИ: 

Продължава с една година трудовия договор на ст.н.с. д-р Андрей Андреев във 
връзка с навършване на 65 годишна възраст. 

4.11. По доклад на проф. дмн Камен Иванов – ИД ръководител на секция 
Математическо моделиране за продължаване с една година на трудовия 
договор по член 68 от Устава на БАН на н.с. І ст. Борислав Драганов, НС 

РЕШИ: 

Продължава с една година на трудовия договор по член 68 от Устава на БАН на н.с. І 
ст. Борислав Драганов.  

4.12. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Евгений Николов – директор на 
НЛКВ за обява на конкурс за ст.н.с. ІІ ст., НС 

РЕШИ: 

Тъй като ИМИ обслужва научно НЛКВ, Научният съвет на ИМИ не възразява и 

ще проведе избора по конкурса. 
 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. Акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ предложи да се избере 
Комисия по актуализиране и привеждане в европейски вид на Докторските програми 

на ИМИ. След разискване, НС единодушно 

РЕШИ: 

Избира Комисия по актуализиране и привеждане в европейски вид на Докторските 
програми на ИМИ в състав: 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Евгения Сендова – председател 

ст.н.с. І ст. дмн Йордан Табов 
ст.н.с. ІІ ст. д-р Евгения Стоименова 
проф. дмн Иван Ланджев. 
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 5.2. Акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ съобщи за участието на 
Института в създаването на Технологически бизнес паркове, като един от тях е в гр. 

Поморие – „Чисти технологии”. 

 5.3. Чл.-кор. Веселин Дренски – председател на НС на ИМИ съобщи за 
получените рецензии по конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.10 

„Теория на вероятностите и математическа статистика” за нуждите на ИМИ с 
единствен кандидат доц. д-р Пенка Майстер, като предложи избора да бъде на 
28.05.2010 г. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 

 


