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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 8) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 09.07.2010 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. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, проф. дмн И. Ланджев, 

проф. дмн К. Иванов, 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. 

Янев, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев, ст.н.с. д-р А. Андреев, ст.н.с. д-р Г. Илиев, 

ст.н.с. д-р Г. Ганчев, и ст.н.с. д-р Р. Павлов.  

ОТСЪСТВАТ: ст.н.с. д-р Н. Кюркчиев, ст.н.с. д-р В. Сотиров, чл.-кор. Е. 

Хорозов, проф. дмн С. Недев, ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров (чужб.), ст.н.с. дмн 

П. Бойваленков (чужб.), ст.н.с. д-р Е. Стоименова(чужб.). и ст.н.с. д-р Е. 

Сендова (чужб.). 

 

 Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 

души. Редуцираният състав е 21 души. Присъстват 17. Има необходимият 

квалифициран кворум, следователно заседанието е законно. 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Доклад на Директора на ИМИ. 

 

2. Приемане на методика за атестиране и картите за атестиране на 

научния, научно-технически и научно-помощен и административен 

персонал. 

3. Избор на рецензенти. 

 

4. Доклади. 

 

5. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

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

Научния съвет за Заседанието на Съвета на Европейското математическо 

дружество, София 10-11 юли 20101 г.  и за конференцията „Математика и 

индустрия”, София 11-14 юли 2010 г.. След разискванията, НС  

РЕШИ: 

да се гласува сума от 1000 (хиляда) ЕВРО за поддръжка на участието на 

сътрудници на ИМИ в работата на Конференцията. 

 

По точка втора от дневния ред 

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

представи подготвените от избраната на миналото заседание комисия 

Допълнителни указания по Методиката за атестиране и картите за атестиране 
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на научния, научно-технически и научно-помощен и административен 

персонал и приравнените показатели. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема Методиката за атестиране и картите за атестиране на научния, научно-

технически и научно-помощен и административен персонал с направените 

допълнителни промени и приравнени показатели. 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. Иван Чипчаков – ръководител на секция 

„Алгебра” за избор на рецензенти по конкурса за ст.н.с. І ст. по научната 

специалност 01.01.02 „Алгебра и теория на числата” за нуждите на ИМИ с 

единствен кандидат ст.н.с. ІІ ст. дмн Атанас Илиев, НС 

РЕШИ: 

Избира за рецензенти по конкурса: чл.-кор. Веселин Дренски, чл.-кор. Емил 

Хорозов и проф. дмн Стефан Иванов.  

 

По точка четвърта от дневния ред 

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

„Изкуствен интелект” за продължаване с една година на трудовия договор по чл. 68 

от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

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

 По горната точка не присъства акад. Стефан Додунеков. 

4.2. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Андрей Андреев – председател на комисията 

за провеждане на изпит за научен сътрудник по научната специалност 01.01.12 

„Информатика” за нуждите на ИМИ с единствен кандидат д-р Стела Железова с 

предложение за избирането й за научен сътрудник ІІ ст., НС 

РЕШИ: 

Избира д-р Стела Железова за научен сътрудник ІІ ст.  

4.3. По предложение от секция „Биоматематика” за избиране  на ст.н.с. ІІ ст. 

д-р Нели Стоянова Димитрова за ръководител на секцията, НС 

РЕШИ: 

Избира ст.н.с. ІІ ст. д-р Нели Димитрова за ръководител на секция 

Биоматематика. 

4.4. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Андрей Андреев – председател на 

комисията за провеждане на кандидат-докторантски изпит по научната 

специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите и математическа статистика” с 

кандидат Ия Рамирес с предложение за зачисляване в задочна докторантура 

към ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Ия Рамирес като задочен докторант по научната специалност 

01.01.10 „Теория на вероятностите и математическа статистика” към секция 

„Вероятности и статистика” с научен ръководител ст.н.с. І ст. д-р Елисавета 

Панчева, считано от 01.10.2010 г. 

4.5. По приемане на отчети на изследователски проекти, НС 

РЕШИ: 

 Приема следните отчети на изследователски проекти: 
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- „Компютърни симулации и иновационни моделни изследвания на 

биопроцеси” по договор ДО 02-359 с фонд „Научни изследвания” с 

ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Нели Димитрова; 

- „Геометрия на Банаховите пространства и вариационен анализ” по 

договор ДО 02-360 с фонд „Научни изследвания” с ръководител чл.-кор. 

Юлиан Ревалски; 

 - „Семантични технологии за Интернет услуги и технологично 

поддържано обучение” по договор ДО 02-189 с фонд „Научни изследвания” с 

ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Радослав Павлов. 

 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад на ст.н.с. д-р Стоян Порязов – научен ръководител на 

Николай Калчев – задочен докторант към секция „Телекомуникации” относно 

удължаване на докторантурата с 6 месеца, НС 

РЕШИ: 

Удължава докторантурата на Николай Калчев – задочен докторант към секция 

„Телекомуникации” с 6 месеца. 

5.2. По доклад на ст.н.с. д-р Стоян Порязов – научен ръководител на 

Николай Калчев – задочен докторант към секция Телекомуникации относно 

приемане на конспект за изпита „Емпирично моделиране на динамиката на 

трафика в компютърните мрежи” от индивидуалния план на докторанта, НС 

РЕШИ: 

Приема конспекта за изпита. 

5.3. По доклад на ст.н. ІІ ст. д-р Галина Богданова относно предложение 

за стажантска програма, НС 

РЕШИ: 

Подкрепя стажантската програма „Технологии за съхраняване, анализ и защита 

на дигитални ресурси” за стаж в ИМИ. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 

 

 


