РЕШЕНИЯ
(Протокол № 1/2009)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 02.02.2009 г. от
11.30 часа в мултимедийната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, ст.н.с. д-р А. Ескенази, ст.н.с. д-р
Н. Кюркчиев, акад. П. Попиванов, 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 Н. Янев, ст.н.с. І ст. дмн О.
Мушкаров, 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 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: акад. Б. Боянов, акад. П. Кендеров, чл.-кор. Е. Хорозов,
проф. дмн С. Недев и ст.н.с. І ст. дмн Л. Мутафчиев.
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25
души. Редуцираният състав е 25 души. Присъстват 20. Има необходимият
кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Доклади.
4. Разни.

По точка първа от дневния ред
Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, съвместно със ст.н.с. Р. Павлов
– зам. директор на ИМИ запозна членовете на НС с работата по обществените
поръчки :
1. Работата по прокарването на локалната мрежа почти е приключила и
предстои тестването й.
2. Продължава работата по дигитализацията на научните издания на
ИМИ, като е създадена Експертна комисия за разпределяне на техниката за
това.
3. До края на м. февруари предстои пускането в действие на новия сайт
на ИМИ.
По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ информира, че са
получени рецензиите по конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност
„Информатика” за нуждите на ИМИ с единствен кандидат д-р Юри Любчов
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Борисов. На 20 февруари 2009 г. се насрочва заседание на НС на ИМИ за
провеждане на избора.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на ст.н.с. І ст. Петър Станчев – ръководител на секция
Информационни системи за зачисляване на Илия Георгиев Митов в
докторантура на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12
„Информатика”на тема: „Представяне на времето в информационните
пространства”, НС
РЕШИ:
зачислява Илия Георгиев Митов в докторантура на самостоятелна подготовка
по научната специалност 01.01.12 „Информатика”на тема: „Представяне на
времето в информационните пространства” с научен консултант ст.н.с. І ст.
дмн Петър Станчев.
3.2. По доклад на ст.н.с. І ст. Анжела Попиванова – ръководител на
секция Математическа физика за утвърждаване на конспект за изпит по
специалността от индивидуалния план на Виктория Колева Рашкова – задочен
докторант към секция Математическа физика, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспекта за изпит по специалността от индивидуалния план на
Виктория Колева Рашкова – задочен докторант към секция Математическа
физика.
3.3. По рецензията от секция Логика по ръкописа „Върху едно
математико-логическо доказателство и някои следствия от него” от Димитър
Стефанов – гр. Харманли, НС
РЕШИ:
Приема представената рецензия по ръкописа „Върху едно математикологическо доказателство и някои следствия от него” от Димитър Стефанов – гр.
Харманли.
3.4. По приемане на отчети на проекти за съвместно научно
сътрудничество и продължаване, НС
РЕШИ:
приема следните отчети на проекти за съвместно научно сътрудничество:
с Германия на тема: „Динамично взаимодействие на пукнатини и
включения във функционално подредени анизотропни пиезоелектрични среди”
с ръководител ст.н.с. І ст. Цвятко Рангелов;
с Китай на тема: „Изследване на планирането и качеството на услугата в
смятането на продължителностите” с ръководител ст.н.с. Димитър Гелев;
с Румъния на тема: „Алгебрична геометрия, алгебра и приложения” с
ръководител чл.-кор. Веселин Дренски;
с Румъния на тема: „Стохастични модели на мултиплициране и
сумиране” с ръководител ст.н.с. І ст. Николай Янев;
с Русия на тема: „Комплексен анализ, комплексна геометрия и
математическа физика” с ръководител ст.н.с. І ст. Йохан Давидов;
със Франция на тема: „Инвариантни метрики и комплексна геометрия” с
ръководител ст.н.с. Никола Николов;
със Сърбия на тема: „База данни на дигитални изображения, компресия
и бързо търсене” с ръководител ст.н.с. І ст. Огнян Кунчев;
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с Унгария на тема: „Дискретна математика, теория на кодирането и бази
данни” с ръководител акад. Стефан Додунеков;
с Унгария на тема: „Математически проблеми на информатиката” с
ръководител ст.н.с. Радослав Павлов;
с Унгария на тема: „Развитие на програмното осигуряване за
мултимедия и езикови технологии” с ръководител ст.н.с. Радослав Павлов;
с Унгария на тема: „Комбинаторна и компютърна алгебра, алгебрична
геометрия и теория на инвариантите” с ръководител чл.-кор. Веселин Дренски;
с Унгария на тема: „Теория на апроксимациите” с ръководител акад.
Борислав Боянов;
с Унгария на тема: „Осигуряване на качеството на софтуера” с
ръководител ст.н.с. Нели Манева.
с Русия на тема: „Математическо моделиране на многопроцесорни
клъстери на атомни и мулекулни системи вън външни полета” с ръководител
ст.н.с. Наталия Кольковска;
3.5. По приемане на научни проекти, разработвани през 2008 г. и
финансирани само от бюджетната субсидия на БАН, НС
РЕШИ:
приема научните проекти, разработвани през 2008 г. и финансирани само от
бюджетната субсидия на БАН по приложения списък.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на ст.н.с. І ст. Елисавета Панчева – председател на
Атестационната комисия при НС на ИМИ, след разисквания, НС
РЕШИ:
І. Сътрудници на ИМИ да бъдат атестирани както следва:
1. Ст.н.с. ІІ ст д-р Галина Тодорова Богданова – отговаря на заеманата
длъжност. (А)
2. Ст.н.с. І ст. дмн Иван Николов Ланджев – отговаря на заеманата
длъжност. (А)
3. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Цонка Стефанова Байчева – отговаря на заеманата
длъжност. (А)
4. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Светлана Тодорова Топалова – отговаря на заеманата
длъжност. (А)
5. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Евгения Димитрова Попова – надхвърля
изискванията за заеманата длъжност с препоръка да оформи резултатите си в
дисертация за защита на научната степен „доктор на математическите науки”.
(В)
6. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Маринов Николов – надхвърля
изискванията за заеманата длъжност с препоръка да оформи резултатите си в
дисертация за защита на научната степен „доктор на математическите науки”.
(В)
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7. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Евгения Асенова Стоименова – надхвърля
изискванията за заеманата длъжност с препоръка да оформи резултатите си в
дисертация за защита на научната степен „доктор на математическите науки”.
(В)
8. Н.с. І ст. д-р Милена Ганчева Димова – надхвърля изискванията за
заеманата длъжност с препоръка за хабилитиране. (В)
9. Н.с. І ст. Емил Стойков Келеведжиев – отговаря на заеманата
длъжност с препоръка да оформи резултатите си в дисертация за защита на
образователната и научната степен „доктор”. (А)
10. Н.с. І ст. Красимира Минкова Иванова – отговаря на заеманата
длъжност с препоръка да оформи резултатите си в дисертация за защита на
образователната и научната степен „доктор”. (А)
11. Н.с. ІІ ст. Георги Михайлов Врагов – не отговаря на длъжностната
характеристика за заеманата длъжност с препоръка, да публикува резултатите
от научната си дейност до 1 година, след което отново да бъде атестиран. (С)
ІІ. В Принципите на оценяване да се включи и „работа със
специализанти”.
ІІІ. Съгласно чл. 2 от Статута, Атестационната комисия да се попълни с
нов член - ст.н.с. ІІ ст. д-р Нели Манева, представител на направление
Информатика.
4.2. Проф. Камен Иванов информира членовете на НС на ИМИ за:
- подготвяния проект за промени в Закон за научните степени и
научните звания. В разискванията се стигна до становището наличните
материали да се представят на вниманието на колегите от ИМИ, като
постъпилите предложения да се обобщят, без да се ангажира Института.
- създаване на комисия за проектиране на работата със суперкомпютър.
В разискванията се стигна до становището да се делегира на ст.н.с. І ст.
Николай Янев правото получените по въпроса предложения да представят пред
Общото събрание на БАН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(ст.н.с. ІІ ст. Н. Кюркчиев)
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