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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 2/2009) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 20.02.2009 г. от 

14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

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

Попиванов, 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. 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: ст.н.с. д-р А. Ескенази, акад. Б. Боянов и чл.-кор. Е. 

Хорозов. 

 

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

души. Редуцираният състав е 25 души. Присъстват 22. 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 ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.12 

Информатика за нуждите на ИМИ с единствен кандидат д-р Юри Любчов 

Борисов.  

Рецензенти: проф. дмн Иван Ланджев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Емил Колев 

 

4. Доклади. 

 

5. 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. Приключва тестването на локалната мрежа и предстои включването й. 

2. Определен е състав на Експертната група за подбор и дигитално 

представяне на научното и документно наследство на ИМИ с национално 

значение. В състава на Експертната група са: акад. Петър Попиванов, акад. 

Петър Кендеров, чл.-кор. Веселин Дренски, ст.н.с. І ст. дмн Олег Мушкаров, 

ст.н.с. І ст. дмн Светослав Марков, ст.н.с. І ст. дмн Йохан Давидов, ст.н.с. І ст. 

дмн Николай Янев, проф. дмн Камен Иванов, ст.н.с. д-р Николай Кюркчиев, 

ст(.н.с. д-р Георги Илиев, ст.н.с. д-р Ивайло Кортезов, н.с. Маргарита 
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Спиридонова, отговорник - ст.н.с. д-р Андрей Андреев и техн. отговорник - 

ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев. 

 

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. І ст. по научната специалност 

01.01.04 Математически анализ за нуждите на ИМИ с единствен кандидат 

проф. дмн Ралица Крумова Ковачева. 

 

По точка трета от дневния ред 

 Въз основа на този Вот, НС 

РЕШИ: 

Предлага на ВАК да присъди на д-р Юри Любчов Борисов научното звание 

ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.12 Информатика. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

 

4.1. По доклад на ст.н.с. Наталия Кольковска – ръководител на секция 

Изчислителна математика за избор на рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по 

научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на 

математиката с единствен кандидат н.с. І ст. д-р Даниела Василева НС 

РЕШИ: 

избира ст.н.с. І ст. дмн Светозар Маргенов – ИПОИ и ст.н.с. д-р Наталия 

Кольковска – ИМИ за рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по научната 

специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на 

математиката с единствен кандидат н.с. І ст. д-р Даниела Василева.  

4.2. По доклад на ст.н.с. І ст. Анжела Попиванова – ръководител на 

секция Математическа физика за удължаване с 6 месеца на срока на 

докторантурата на Мая Маркова Стоянова – задочен докторант към секция 

Математическа физика, НС 

РЕШИ: 

удължава с 6 месеца срока на докторантурата на Мая Маркова Стоянова – 

задочен докторант към секция Математическа физика. 

4.3. По доклад на проф. Стоян Капралов – научен консултант на Младен 

Митов – докторант на самостоятелна подготовка към МОИ и становище на 

ръководството на ИМИ за продължаване срока на докторантурата с 6 месеца 

НС 

РЕШИ: 

продължава срока на докторантурата на Младен Митов – докторант на 

самостоятелна към МОИ с 6 месеца. 

4.4. По приемане на атестации на докторанти в ИМИ: 

Владимир Димитров Георгиев - задочен докторант с научен ръководител 

ст.н.с. Радослав Павлов; 

Минко Маринов Марков - редовен докторант с научен ръководител 

ст.н.с. Радослав Павлов; 

Георги Костов Митов - редовен докторант с научен ръководител ст.н.с. І 
ст. Николай Янев; 

Нина Руменова Даскалова - задочен докторант с научен ръководител 

ст.н.с. І ст. Николай Янев; 
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Светозар Благоев Дойчев - задочен докторант с научен ръководител 

ст.н.с. І ст. Сава Гроздев; 

Йонко Динев Стойков - редовен докторант с научен ръководител ст.н.с. 

І ст. Цвятко Рангелов; 

Виктория Колева Рашкова - задочен докторант с научен ръководител 

ст.н.с. І ст. Анжела Славова; 

Мая Маркова Стоянова- задочен докторант с научен ръководител ст.н.с. 

І ст. Анжела Славова; 

Христина Николова Кулина - задочен докторант с научен ръководител 

ст.н.с. Петър Бойваленков; 

 

Стела Димитрова Железова – редовен докторант с научен ръководител 

ст.н.с. Светлана Топалова; 

Иван Андреев Ангелов – задочен докторант с научен ръководител ст.н.с. 

Цонка Байчева; 

Николай Людмилов Калчев – задочен докторант с научен ръководител 

ст.н.с. Стоян Порязов; 

Катя Ангелова Пеева – задочен докторант с научен ръководител ст.н.с. 

Борислав Лазаров; 

Любомил Николчев Драганов – задочен докторант с научни 

ръководители ст.н.с. Евгения Сендова и Димитър Трендафилов; 

Лилия Радославова Павлова-Драганова – задочен докторант с научни 

ръководители ст.н.с. Евгения Сендова и Майя Богданова; 

Ангел Андреев Гушев – задочен докторант с научен ръководител ст.н.с. 

Борислав Лазаров, НС 

РЕШИ: 

приема атестациите на горните докторанти. 

 

4.5. По кандидатстване на Румен Ангелов и препоръка на ст.н.с. І ст. 

Светослав Марков за избирането му за асоцииран член на ИМИ НС 

РЕШИ: 

избира Румен Ангелов за асоцииран член на ИМИ. 

4.6. По предложения за нови докторантури: 

от секция Изкуствен интелект – за една редовна докторантура по 

научната специалност  01.01.12 Информатика на тема: „Задача за разпознаване 

на образи със смесени и непълни данни” с ръководител ст.н.с. І ст. Венцеслав 

Вълев; 

от секция МОИ – за две редовни докторантури по научната специалност  

01.01.12 Информатика, едната на тема: „Алгоритми за изследване на 

комбинаторни структури” с ръководител ст.н.с. дмн Илия Буюклиев , а другата 

на тема : „Технологии основани на знания за създаване и защита на дигитални 

ресурси” с ръководител ст.н.с. Галина Богданова;. 

от ст.н.с. Галина Богданова – за една редовна докторантура по научната 

специалност  01.01.12 Информатика на тема: ”Изследване и приложение на 

Семантичен уеб при структуриране и извличане на информация от дигитални 

архиви” с ръководител ст.н.с. Галина Богданова; 

от секция Математическа физика – за две редовни докторантури - едната 

по научната специалност  01.01.13 Математическо моделиране и приложение 

на математиката в механиката с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Цвятко Рангелов, 
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а другата по специалността 01.01.13 Математическо моделиране и приложение 

в информатиката с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Анжела Попиванова; 

от секция Математическа лингвистика – за една редовна докторантура 

по научната специалност  01.01.12 Информатика на тема: „Технологии на 

семантичен уеб” с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев; 

от секция Информационни системи – за една редовна докторантура по 

научната специалност  01.01.12 Информатика на тема: „Методи за откриване на 

знания за динамично променящи се понятия” с ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р 

Иван Койчев, НС 

РЕШИ: 

приема направените предложения за нови докторантури, след получаване на 

становище от Комисията за научна политика и структурни промени. 

4.7. По постъпилата рецензия по писмото на Александър Айсберг за 

решение на проблема за трисекция на ъгъла, НС 

РЕШИ: 

приема рецензията на анонимния рецензент. Работата няма качества за научно 

изследване. 

 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По писмо на Центъра за обучение – БАН за решението на НАОА за 

програмна акредитация на ИМИ по научната специалност 01.01.12 

Информатика, НС 

РЕШИ: 

приема за сведение решението на НАОА за програмна акредитация на ИМИ по 

научната специалност 01.01.12 Информатика. 

5.2. По доклад на акад. Петър Попиванов относно международното 

признание на българската математика и на учените от ИМИ , НС 

РЕШИ: 

отбелязва, че в Top 10 cited статии на френското математическо списание 

“Bulletin des Sciences Mathematiques – Elsevier” на първо място е статията на 

българския математик Л. Гаврилов, а на второ – статия на ст.н.с. д-р Илия 

Илиев от секция Диференциални уравнения на ИМИ. 

 5.3. По предложение на ст.н.с. І ст. Н. Янев за отразяване на ”техникъл 

рипорт” в сайта на ИМИ, НС единодушно 

РЕШИ: 

Препринтната серия на института да се включи в сайта на ИМИ. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 


