РЕШЕНИЯ
(Протокол № 4/2009)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 29.05.2009 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. Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, чл.кор. Е. Хорозов, ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, ст.н.с. І ст.
дмн Л. Мутафчиев, ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев,
ст.н.с. дмн П. Бойваленков (след т.4.1.), 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: проф. дмн И. Ланджев (чужб.), проф. дмн С. Недев,
ст.н.с. І ст. дмн Е. Панчева (чужб.), ст.н.с. І ст. дпн Й. Табов (чужб.), и ст.н.с. І
ст. дмн Н. Янев (чужб.).
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. С едноминутно мълчание беше
почетена паметта на акад. Борислав Боянов. Списъчният състав на НС (включая
починалия акад. Б. Боянов) е 25 души. Редуцираният състав е 21 души. При
откриването на заседанието присъстват 18. Има необходимият кворум,
следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
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 01.01.13
Математическо моделиране и приложение на математиката за нуждите на
ИМИ с единствен кандидат н.с. І ст. д-р Даниела Павлова Василева.
Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Светозар Маргенов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Наталия
Кольковска.
4. Избори и повишения.
5. Доклади.
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. С едноминутно мълчание беше
почетена паметта на акад. Борислав Боянов. Списъчният състав на НС (включая
починалия акад. Б. Боянов) е 25 души. Редуцираният състав е 21 души. При
откриването на заседанието присъстват 18. Има необходимият кворум,
следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
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2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор на ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.13
Математическо моделиране и приложение на математиката за нуждите на
ИМИ с единствен кандидат н.с. І ст. д-р Даниела Павлова Василева.
Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Светозар Маргенов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Наталия
Кольковска.
4. Избори и повишения.
5. Доклади.
По точка първа от дневния ред
1.1. С. Додунеков – директор на ИМИ, съвместно със ст.н.с. А. Андреев
– научен секретар на ИМИ, запознаха членовете на НС с писмото на акад. Н.
Съботинов – председател на БАН, по процедурите за международен одит от
международни експерти в периода от 7 до 13 юли 2009 г.
1.2 Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, предложи да се разгледат
възможностите за оказване на финансова поддръжка на българските участници
в Третия регионален конгрес по математика – Охрид, 2009. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Възлага на Директора да организира оказване на финансова поддръжка на
българските участници в Третия регионален конгрес по математика - Охрид, 2009 в
рамките на финансовите възможности на ИМИ.

По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ, предложи на 1 юни 2009 г.
от 14 часа да се състои среща на членовете на НС на ИМИ, на която да се
разгледа дооформянето на презентацията на ИМИ за настоящия одит.
По точка трета от дневния ред
Председателят на НС – чл.-кор. В. Дренски - съобщи, че присъстват
петима специалисти по научната специалност 01.01.13 Математическо
моделиране и приложение на математиката – проф. дмн К. Иванов, ст.н.с. дмн
Петър Бойваленков, ст.н.с. д-р Аврам Ескенази, ст.н.с. д-р Андрей Андреев и
ст.н.с. д-р Николай Кюркчиев.
След това председателят на НС даде думата на първия рецензент, ст.н.с.
І ст. дмн Светозар Маргенов да прочете рецензията си. В заключението на
рецензията пише: “Представените материали по конкурса напълно
удовлетворяват всички изисквания на закона за научните степени и звания,
както и препоръчителните изисквания на НК по математически науки при
ВАК. Трудовете на кандидата, които съдържат съществени научни и научноприложни приноси, както и личните ми впечатления, ми дават основание
убедено да препоръчам на Научния съвет на ИМИ-БАН да избере н.с. І ст. д-р
Даниела Павлова Василева за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.13
„Математическо моделиране и приложение на математиката”.”
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Вторият рецензент, ст.н.с. д-р Наталия Кольковска прочете рецензията
си. В заключението на рецензията пише: “Въз основа на горното изложение
оценявам най-високо научната и приложна дейност на н.с. І ст. д-р Даниела
Василева и считам, че тя напълно удовлетворява изискванията за получаване на
научното звание „старши научен сътрудник ІІ степен” по специалността
01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката”. Найубедено препоръчвам на Научния съвет на Института по математика и
информатика на БАН да присъди на н.с. І ст. д-р Даниела Павлова Василева
научното звание „старши научен сътрудник ІІ степен” по специалността
01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката”.”
Председателстващият откри дискусията.
Проф. К. Иванов каза, че познава н.с. Д. Василева от доста време. От
контактите си с нея е много доволен, както и от прецизността, с която поставя
проблемите. Много добро впечатление прави наличието на 4 статии с импакт
фактор, и то в различни списания. Напълно заслужава да бъде подкрепена при
избора й за ст.н.с. ІІ ст.
Чл.-кор. Е. Хорозов отбеляза, че е удивен от нейната блестяща
продукция. Тя има статии в едно от най-добрите списания по математическа
физика – J. Comput. Phys. 52 цитата са наистина много за един кандидат за
ст.н.с. ІІ степен. Не е ли малко закъсняла хабилитацията й?
Ст.н.с. Н. Кольковска каза, че в секцията още преди 4 години е имало
предложение да й бъде обявен конкурс, но Д. Василева е искала да дооформи
работите си.
Ст.н.с. А. Андреев отбеляза, че кандидатката е била дипломант при него.
От разговорите, които са имали, тя е била готова още преди 3 години. Много
добро впечатление прави подредбата на нещата. Тя е човек, канен в известни
центрове в Англия, Германия и Италия, и от това са излезли много добри
резултати. Предлага да се прекратят изказванията. Случаят е изключително
ясен.
Единодушно беше решено да се премине към гласуване.
Пристъпи се към тайно гласуване. Комисия в състав: ст.н.с. д-р Е.
Стоименова, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Ганчев проведе
тайното гласуване. Резултатът бе:
18 да, 0 не и 0 бели.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
Предлага на ВАК да присъди на н.с. І ст. д-р Даниела Павлова Василева
научното звание ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.13 Математическо
моделиране и приложение на математиката.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на ст.н.с. Александър Геров – ръководител на секция
Изкуствен интелект, за продължаване трудовия договор по чл. 68 от Устава на
БАН на ст.н.с. Александър Григоров се пристъпи към тайно гласуване.
Комисия в състав: ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев и ст.н.с. ІІ
ст. д-р Г. Ганчев проведе тайното гласуване. Резултатът бе:
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18 да, 0 не и 0 бели.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на ст.н.с. Александър
Григоров като ст.н.с. ІІ ст..
След тази точка влезе ст.н.с. П. Бойваленков и броя на присъстващите
стана 19.
4.2. По доклад на ст.н.с. Николай Кюркчиев – ръководител на секция
Математическо моделиране, за продължаване трудовия договор по чл. 68 от
Устава на БАН на Борислав Драганов като н.с. І ст. се пристъпи към тайно
гласуване. Комисия в състав: ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. І ст. дмн Н.
Кутев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Ганчев проведе гласуване. Резултатът бе:
18 да, 0 не и 1 бяла.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на Борислав
Драганов като н.с. І ст.
4.3. По доклад на ст.н.с. І ст. Петър Станчев – ръководител на секция
Информационни системи, за продължаване трудовия договор по чл. 68 от
Устава на БАН на Антон Илиев като ст.н.с. ІІ ст. се пристъпи към тайно
гласуване. Комисия в състав: ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. І ст. дмн Н.
Кутев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Ганчев проведе тайното гласуване. Резултатът бе:
17 да, 0 не и 2 бели.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на Антон Илиев като
ст.н.с. ІІ ст.
4.4. По доклад на ст.н.с. Георги Ганчев – ръководител на секция
Геометрия и топология, за продължаване трудовия договор по чл. 68 от Устава
на БАН на Величка Милушева като н.с. І ст. се пристъпи към тайно гласуване.
Комисия в състав: ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев и ст.н.с. ІІ
ст. д-р Г. Ганчев проведе тайното гласуване. Резултатът бе:
18 да, 0 не и 1 бяла.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на Величка
Милушева като н.с. І ст.
4.5. По доклад на ст.н.с. Аврам Ескенази – ръководител на секция
Софтуерни технологии, за продължаване трудовия договор по чл. 68 от Устава
на БАН на Стоян Капралов като ст.н.с. І ст. се пристъпи към тайно гласуване.
Комисия в състав: ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев и ст.н.с. ІІ
ст. д-р Г. Ганчев проведе тайното гласуване. Резултатът бе:
17 да, 0 не и 2 бели.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на Стоян Капралов
като ст.н.с. І ст.
4.6. По доклад на ст.н.с. Аврам Ескенази – ръководител на секция
Софтуерни технологии, за продължаване трудовия договор по чл. 68 от Устава
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на БАН на Юлиана Пашкова като ст.н.с. ІІ ст. се пристъпи към тайно гласуване.
Комисия в състав: ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев и ст.н.с. ІІ
ст. д-р Г. Ганчев проведе тайното гласуване. Резултатът бе:
16 да, 1 не и 2 бели.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на Юлиана Пашкова
като ст.н.с. ІІ ст.
4.7. По протокол от проведен изпит по конкурс за научен сътрудник по
научната специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа
статистика за нуждите на секция Вероятности и статистика с предложение за
избиране на Росен Крачунов за н.с. ІІІ ст. се пристъпи към тайно гласуване.
Комисия в състав: ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев и ст.н.с. ІІ
ст. д-р Г. Ганчев проведе тайното гласуване. Резултатът бе:
16 да, 0 не и 3 бели.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
избира Росен Крачунов за н.с. ІІІ ст.
4.8. По доклад на ст.н.с. Радослав Павлов – ръководител на секция
Математическа лингвистика за повишаване на д-р Десислава Панева от н.с. ІІІ
в н.с. ІІ ст. в разискването беше предложено повишението да е в н.с. І ст.
Пристъпи се към тайно гласуване. Комисия в състав: ст.н.с. д-р Е. Стоименова,
ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Ганчев проведе тайното гласуване.
Резултатът бе:
17 да, 0 не и 2 бели.
Въз основа на този Вот, НС
РЕШИ:
повишава д-р Десислава Панева от н.с. ІІІ ст. в н.с. І ст.

По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад на чл.-кор. Веселин Дренски – гл. редактор на сп.
„Сердика математическо списание” за посвещаване на книжка на списанието
на паметта на акад. Борислав Боянов и на 65 години от рождението му, НС
РЕШИ:
посвещава книжка на списанието на паметта на акад. Борислав Боянов и на 65
години от рождението му с гост - редактори проф. дмн Камен Иванов, проф.
дмн Пенчо Петрушев, доц. дмн Гено Николов и проф. Дани Левиатан.
5.2. По писмо на чл.-кор. Емил Хорозов за освобождаването му като
член на Редколегията на сп. „Сердика математическо списание” , НС
РЕШИ:
освобождава чл.-кор. Емил Хорозов като член на Редколегията на сп. „Сердика
математическо списание”.
5.3. По доклад на ст.н.с. І ст. Анжела Попиванова – научен ръководител
на Мая Стоянова – задочен докторант към секция Математическа физика за
отчисляването й от докторантура с право на защита, НС
РЕШИ:
отчислява Мая Стоянова – задочен докторант към секция Математическа
физика за от докторантура с право на защита.
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5.4. По доклад на ст.н.с. І ст. Цвятко Рангелов – научен ръководител на
Йонко Стойнов – редовен докторант към секция Математическа физика, за
определяне на ст.н.с. ІІ ст. д-р Петя Динева за научен консултант на докторанта
за последната година от докторантурата му, НС
РЕШИ:
определя ст.н.с. ІІ ст. д-р Петя Динева за научен консултант на Йонко Стойнов
– редовен докторант към секция Математическа физика, за последната година
от докторантурата му.
5.5. По приемане конспект от секция Математически основи на
информатиката за конкурсен изпит по Информатика за научен сътрудник и
докторант към секция МОИ, НС
РЕШИ:
приема представения конспект от секция Математически основи на
информатиката за конкурсен изпит по Информатика за научен сътрудник и
докторант към секция МОИ.
5.6. По доклад от ст.н.с. Николай Манев – ръководител на секция МОИ
и ст.н.с. Евгения Сендова – ИД ръководител на секция ОМИ относно
прехвърляне на конкурса за научен сътрудник по специалността 01.01.12
Информатика за секция ОМИ, НС
РЕШИ:
дава съгласие относно прехвърляне на конкурса за един научен сътрудник по
специалността 01.01.12 Информатика от секция МОИ в секция ОМИ.
5.7. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция
Вероятности и статистика относно обявяване на конкурс за ст.н.с. ІІ ст. по
научната специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа
статистика, НС
РЕШИ:
отлага обявяването на конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност
01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика.
5.8. По доклад на ст.н.с. Аврам Ескенази – ръководител на секция
Софтуерни технологии за зачисляване на Цветелина Петрова Ковачева за
докторант на самостоятелна подготовка, НС
РЕШИ:
зачислява Цветелина Петрова Ковачева за докторант на самостоятелна
подготовка по научната специалност 01.01.12 „Информатика” на тема
„Съчетаване на гъвкави методи за разработка на софтуер с модела CMMI” с
научен консултант ст.н.с. Аврам Ескенази.
5.9. По приемане на отчет на проект за научни изследвания ММ-1405/04
на тема „Алгебрични и комбинаторни методи в теория на кодирането и
криптографията” с ръководител акад. Стефан Додунеков, НС
РЕШИ:
приема тригодишния отчет и отчета за третата година на проект за научни
изследвания ММ-1405/04 на тема „Алгебрични и комбинаторни методи в
теория на кодирането и криптографията” с ръководител акад. Стефан
Додунеков.
5.10. По предложение от секция Изследване на операциите за
награждаване на ст.н.с. І ст. дмн Асен Дончев за отбелязване на 60 – годишния
му юбилей, НС
РЕШИ:
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награждава с „почетния кортик на ИМИ” ст.н.с. І ст. дмн Асен Дончев за 60 –
годишния му юбилей и цялостната му научна дейност.
5.11. По заявление на Светлозар Соколов относно мнение за книгата
„Новости в геометрията и във физиката” , НС
РЕШИ:
възлага на секция ОМИ да подготви отговор – рецензия по искането на
Светлозар Соколов относно книгата му „Новости в геометрията и във
физиката”.
5.12. По предложение на акад. С. Додунеков относно награждаване с
„плакет на ИМИ” на Center for Exellence in Education и „медал с лента на ИМИ”
на President of the CEE - Joann P. DiGennaro, НС
РЕШИ:
предлага на ръководството на ИМИ - -БАН да награди Center for Exellence in
Education с „плакет на ИМИ” и President of the CEE - Joann P. DiGennaro с
„медал с лента на ИМИ”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

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