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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 15) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 26.11.2010 г. от 

14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

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

Кендеров, акад. С. Додунеков, 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 Н. Кутев, ст.н.с. І ст. дмн Н. 

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

ОТСЪСТВАТ: ст.н.с. д-р Н. Кюркчиев, акад. П. Попиванов, чл.-кор. Е. 

Хорозов, проф. дмн И. Ланджев (чужб.), проф. дмн С. Недев, ст.н.с. І ст. дмн Й. 

Давидов (чужб.), ст.н.с. І ст. дмн Л. Мутафчиев (болн.), ст.н.с. І ст. дмн О. 

Мушкаров (чужб.) ст.н.с. д-р Г. Илиев, и ст.н.с.  д-р Е. Сендова. 
 

 Председателят на НС – чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. 

Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 21 души. 

Присъстват 15. Има необходимият квалифициран 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. Доклади. 

 

4. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете 
на Научния съвет за: 

- законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската 
академия на науките; 

- реализираното вместване в бюджетната субсидия; 

- решението на ръководството на БАН за спиране прекратяването на 

трудови договори; 

- създаването на фонд „Млади учени”. След разисквания, НС 

РЕШИ: 

 Приема създаването на фонд „Млади учени” и избира комисия в състав: 

чл.-кор. Веселин Дренски, ст.н.с. дмн Евгения Стоименова и ст.н.с. дмн Петър 

Бойваленков, която да подготви регламент за работата на Фонда.  

1.2. Ст.н.с. д-р Радослав Павлов – зам. директор на ИМИ, запозна 

членовете на НС с работата по програмите за конкурентоспособност и 

иновации. След разисквания, НС 

РЕШИ: 

 Приема участието на ИМИ в подготовката на инвестиционните проекти 

на технологичните паркове „Чисти технологии” в гр. Поморие и 
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„Информационни, комуникационни и мехатронни технологии и системи” на 
територията на Национален военен университет - Велико Търново. 

 

1.3. Ст.н.с. д-р Андрей Андреев – научен секретар на ИМИ, запозна 

членовете на НС с предложението за участие в Темпус проект за PhD обучение 
с: Университета в Сараево, Karl Franzens университет в Грац, Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”, Университет „Св. св. Кирил и Методий” 

в Скопие, Университета в Черна гора, Университета в Тузла (Босна и 

Херцеговина), Университета на Баня Лука (Босна и Херцеговина), и 

Университета „Luigj Gurakuqi” в Шкодра (Албания). След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема участието на ИМИ в горния Темпус проект за обучение и 

приемането на критерии за даване на PhD степен. 

 

По точка втора от дневния ред 

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

обърна внимание на  членовете на Научния съвет за състоянието на секциите в 

ИМИ. След разисквания, НС 

РЕШИ: 

 Препоръча Комисията за научната политика и структурните промени да 
направи предложение за промяна на структурата на секциите в ИМИ. 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на акад. Станимир Троянски и чл.кор. Веселин Дренски – 

главни редактори на „Сердика, математическо списание” за избора на проф. 

Иван Г. Тодоров от Университета в Белфаст за нов член на редколегията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. Иван Г. Тодоров от Университета в Белфаст за нов член на 
редколегията на „Сердика, математическо списание”. 

3.2. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Йордан Табов за избиране на Милена 
Добрева за асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Избира ст.н.с. д-р Милена Петрова Добрева за асоцииран член на ИМИ-

БАН. 

3.3. По доклад на ст.н.с. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция 

Биоматематика, за приемане на конспект за изпита по обща базова подготовка 
„Теория на бифуркациите и приложения: изследване на динамични модели на 
хемостат” от индивидуалния план на Милен Борисов, задочен докторант към 

секцията, НС 

РЕШИ: 

Приема конспекта за изпита по обща базова подготовка „Теория на 
бифуркациите и приложения: изследване на динамични модели на хемостат” от 
индивидуалния план на Милен Борисов, задочен докторант към секцията. 

3.4. По доклад на Здравка Желева за одобряване състава на 

преподавателския екип, курсовете, проектите и размера на хоноруване на 

лекциите в магистърска програма „Управление на проекти в ИТ”, НС 

РЕШИ: 
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Одобрява състава на преподавателския екип, курсовете, проектите и 

размера на хоноруване на лекциите в магистърска програма „Управление на 

проекти в ИТ”. 

3.5. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни 

изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите на проектите за съвместни научни изследвания, с 
Израел на тема 

- Случайни комбинаторни структури: асимптотично-преброителни 

резултати и гранични теореми с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Любен 

Мутафчиев за периода 2008-2010 г.; 
- Случайни комбинаторни структури: асимптотично-преброителни 

резултати и гранични теореми с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Любен 

Мутафчиев за периода 2009-2010 г. 
 

По точка четвърта от дневния ред 

 Няма постъпили материали. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (ст.н.с. д-р ІІ ст. Н. Кюркчиев) 

 

 

 


