РЕШЕНИЯ
(Протокол № 5/2009)
ПРОТОКОЛ №5
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 09.10.2009 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. Кендеров, акад. С. Додунеков, проф. дмн И. Ланджев,
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: акад. П. Попиванов (чужб.), чл.-кор. Е. Хорозов, проф.
дмн К. Иванов (чужб.) и проф. дмн С. Недев.
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС
(включая починалия акад. Б. Боянов) е 25 души. Редуцираният състав е 22
души. При откриването на заседанието 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. Избори и повишения.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на
Научния съвет за състоянието на бюджетния дефицит – намалението за БАН е с
1.5 милиона при 90 % изпълнение на бюджета на БАН. Това тласка към
използването на излишъка от ФРЗ за поддръжка, с което ръководството на
Института не е съгласно.
Акад. С. Додунеков съобщи, че се обсъждат възможностите за
предотвратяване на използването на излишъка. Налага се съвместно със
синдикатите да се променят Правилата за формиране на ФРЗ.
1.2 Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, съобщи, че поради забавяне
на паричните средства по голям проект е взет кредит от Академията и че
предстои същия да се възстанови.

1

Във връзка обсъждането на „Основни цели, принципи и критерии при
разработване на план за оптимизиране структурата на БАН” се състоя обширна
дискусия. След дискусията НС
РЕШИ:
Членовете на Научни съвет в срок до 15 октомври 2009 г. да отправят своите
предложения към предложеният текст. Делегира права на членовете на ИМИ в
Общото събрание на БАН да изразят позицията на НС на ИМИ-БАН по предложения
материал „Основни цели, принципи и критерии при разработване на план за
оптимизиране структурата на БАН”.
По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ, предложи във връзка с
освобождаването на Едвард Форманек от състава на редколегията на „Сердика,
математическо списание” същия да бъде награден с почетна грамота на ИМИ.
След дискусия НС
РЕШИ:
проф. Форманек от редколегията на „Сердика, математическо списание” и
проф. Уилфред Брауер от редколегията на „Сердика, списание по
информатика” да бъдат наградени с почетна грамота на ИМИ за „активното им
участие в утвърждаване на авторитета на списанието и за плодотворното им
сътрудничество с българските математици и информатици”.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад от ст.н.с. Андрей Андреев– председател на комисията за
провеждане на изпит за научен сътрудник ІІІ-І степен по научната специалност
01.01.12 Информатика за избиране на Тодор Йорданов Тодоров за научен
сътрудник ІІ степен НС
РЕШИ:
избира на Тодор Йорданов Тодоров за научен сътрудник ІІ степен по научната
специалност 01.01.12 Информатика.
3.2. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев – ръководител на
секция Информационни системи за продължаване трудовия договор по чл. 68
от Устава на БАН на ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Колев Койчев НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на ст.н.с. ІІ ст. д-р
Иван Колев Койчев.
3.3. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски – ръководител на секция
Изследване на операциите за продължаване трудовия договор по чл. 68 от
Устава на БАН на доц. д-р Надежда Рибарска НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Надежда
Рибарска.
3.4. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски – ръководител на секция
Изследване на операциите за продължаване трудовия договор по чл. 68 от
Устава на БАН на проф. д-р Никола Янев НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р Никола
Янев.
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3.5. По доклад на ст.н.с. д-р Николай Кюркчиев – ръководител на секция
Математическо моделиране за продължаване трудовия договор на ст.н.с. І ст.
дфн Лилия Попова НС
РЕШИ:
продължава трудовия договор на ст.н.с. І ст. дфн Лилия Попова.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад от ст.н.с. Аврам Ескенази – ръководител на секция Софтуерни
технологии за одобряване на конспект за изпит по научната специалност 01.01.12
Информатика за докторанта на самостоятелна подготовка Цветелина Петрова
Ковачева - към секция Софтуерни технологии, НС
РЕШИ:
одобрява на конспекта за изпит по научната специалност 01.01.12 Информатика за
докторанта на самостоятелна подготовка Цветелина Петрова Ковачева - към секция
Софтуерни технологии.
4.2. По доклад от ст.н.с. Андрей Андреев – председател на комисията за
провеждане на изпит за редовен докторант към секция МОИ за зачисляване в
редовна докторантура на Мария Стефанова Джумалиева по научната специалност
01.01.12 Информатика, НС
РЕШИ:
зачислява в редовна докторантура към секция МОИ Мария Стефанова Джумалиева
по научната специалност 01.01.12 Информатика.
4.3. По приемане на конспект за кандидат-докторантски изпит по научната
специалност 01.01.10 Теория на Вероятностите и математическа статистика, НС
РЕШИ:
приема конспекта за кандидат-докторантски изпит по научната специалност 01.01.10
Теория на Вероятностите и математическа статистика.
4.4. По приемане на конспект за изпит по специалността от индивидуалния
план на Росен Крачунов - задочния докторант към секция Вероятности и статистика,
НС
РЕШИ:
приема конспекта за изпит по специалността от индивидуалния план на Росен
Крачунов - задочния докторант към секция Вероятности и статистика.
4.5. По Приемане на конспект за кандидатски изпит по научната специалност
01.01.12 Информатика за научен сътрудник за нуждите на секция ОМИ. , НС
РЕШИ:
приема конспекта за кандидатски изпит по научната специалност 01.01.12
Информатика за научен сътрудник за нуждите на секция ОМИ.
4.6. По Приемане на конспект за изпит по индивидуалния план на докторанта на
самостоятелна подготовка към секция ОМИ Цеца Байчева. , НС
РЕШИ:
приема конспекта за изпит по индивидуалния план на докторанта на самостоятелна
подготовка към секция ОМИ Цеца Байчева. , НС
4.7. По Доклад от ст.н.с. І ст. Цвятко Рангелов – научен ръководител на редовния
докторант към секция Математическа физика Йовко Стойков за отчисляване на
докторанта с право на защита, НС
РЕШИ:
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отчислява редовния докторант към секция Математическа физика Йовко Стойков с
право на защита.
.
4.8. По Доклад от ст.н.с. І ст. Сава Гроздев за зачисляване на Масаюки Ватанабе в
свободна докторантура с осигурено ръководство от секция ОМИ за срок от 3 години
с научен ръководител ст.н.с. І ст. дпн Сава Гроздев, НС
РЕШИ:
за зачислява Масаюки Ватанабе в свободна докторантура с осигурено ръководство
от секция ОМИ за срок от 3 години с научен ръководител ст.н.с. І ст. дпн Сава
Гроздев, НС
.
4.9. По Доклад от ст.н.с. І ст. Сава Гроздев за отчисляване с право на защита на
Светозар Дойчев – задочен докторант към секция ОМИ с научен ръководител ст.н.с.
І ст. дпн Сава Гроздев поради изтичане срока на докторантурата, НС
РЕШИ:
отчислява с право на защита на Светозар Дойчев – задочен докторант към
секция ОМИ.
4.10. По Доклад от ст.н.с. І ст. Сава Гроздев за продължаване с 1 година срока на
докторантурата на Ирина Шаркова – докторант на самостоятелна подготовка към
секция ОМИ с научен ръководител ст.н.с. І ст. дпн Сава Гроздев, НС
РЕШИ:
продължаване с 1 година срока на докторантурата на Ирина Шаркова –
докторант на самостоятелна подготовка към секция ОМИ.
4.11. По Доклад от ст.н.с. І ст. Сава Гроздев за продължаване с 6 месеца срока на
докторантурата на Цеца Байчева – докторант на самостоятелна подготовка към
секция ОМИ с научен ръководител ст.н.с. І ст. дпн Сава Гроздев, НС
РЕШИ:
продължава с 6 месеца срока на докторантурата на Цеца Байчева – докторант
на самостоятелна подготовка към. секция ОМИ.
4.12. По доклад от чл.-кор. Веселин Дренски – гл. редактор на „Сердика,
математическо списание” за промени в редколегията на списанието, НС
РЕШИ:
освобождава от редколегията на „Сердика, математическо списание” Едвард
Форманек (Пенсилвански щатски университет в САЩ), по негово желание и поради
пенсионирането му от Университета
.
4.13. По доклад от ст.н.с. І ст. Елисавета Панчева – председател на Атестационната
комисия относно атестиране на сътрудници на Института. , НС
РЕШИ:
приема атестирането на следните сътрудници на Института.:
1. Н.с. І ст. Бойко Блажев Банчев – отговаря на заеманата длъжност (А) с
препоръка за по-бърза подготовка на дисертацията си за защита.
2. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Любомир Иванов – ръководител на секция Логика –
отговаря на заеманата длъжност (А).
3. Проф. дмн Камен Иванов – отговаря на заеманата длъжност (А*,
същият е водещ учен в своето направление).
4. Ст.н.с.ІІ ст. д-р Владимир Христов Христов – отговаря на заеманата
длъжност (А).
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5. Ст.н.с.ІІ ст. д-р Атанас Илиев Илиев – отговаря на заеманата
длъжност (А).
6. Ст.н.с.ІІ ст. д-р Лилия Николова Апостолова – отговаря на заеманата
длъжност (А).
7. Н.с.І ст. д-р Калин Павлов Петров – отговаря на заеманата длъжност
(А) с препоръка да засили научните си изследвания като обобщи работите си за
хабилитация.
8. Ст.н.с.ІІ ст. д-р Виржиния Стойнева Кирякова – надхвърля
изискванията за заеманата длъжност (В) с настоятелна препоръка за защита на
дмн.
9. Ст.н.с.ІІ ст. Мария Михайлова Нишева-Павлова - отговаря на
заеманата длъжност (А).
10. Н.с.І ст. Сергей Илиев Върбанов – отговаря на заеманата длъжност
(А).
Забележка. Председателят на Атестационната комисия – ст.н.с.І ст. дмн
Елисавета Панчева предложи и се прие новата оценка (А*) за водещи учени в
съответните направления.
4.14. 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:
обявява конкурс за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.10 Теория на
вероятностите и математическа статистика.
4.15. По приемане на проекти за договори за научни изследвания, НС
РЕШИ:
приема проекти за следните договори за научни изследвания::
- с Италия на тема: „Моделиране на задачи на финансовата математика
за управление на риска” с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Анжела Славова;
- с Унгария на тема: „Математически проблеми на информатиката” с
ръководител ст.н.с. д-р Радослав Павлов;
- с Унгария на тема: „Развитие на програмното осигуряване за
мултимедия и езикови технологии” с ръководител ст.н.с. д-р Радослав Павлов;
- с Унгария на тема: „Теория на апроксимациите и Фуриеров анализ с
ръководител ст.н.с. І ст. дмн Ралица Ковачева.
- с Унгария на тема: „Комбинаторна и компютърна алгебра, алгебрична
геометрия и теория на инвариантите” с ръководител чл.-кор. Веселин Дренски;
- с Унгария на тема: „Дискретна математика, теория на кодирането и
бази данни” с ръководител акад. Стефан Додунеков;
4.16. По приемане на отчети по договори за научни изследвания, НС
РЕШИ:
приема отчетите по следните договори за научни изследвания:
:
- 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. д-р Радослав Павлов;
- с Унгария на тема: „Развитие на програмното осигуряване за
мултимедия и езикови технологии” с ръководител ст.н.с. д-р Радослав Павлов;
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- с Унгария на тема: „Комбинаторна и компютърна алгебра, алгебрична
геометрия и теория на инвариантите” с ръководител чл.-кор. Веселин Дренски;
- с Унгария на тема: „Осигуряване на качеството на софтуера” с
ръководител ст.н.с. д-р Нели Манева;
- с Израел на тема: „Случайни комбинаторни структури: асимптотичнопреброителни резултати и гранични теореми” с ръководител ст.н.с. І ст. дмн
Любен Мутафчиев;
- с Израел на тема: „Оценка и избор на сложни софтуерни системи” с
ръководител ст.н.с. Аврам Ескенази;
- с Израел на тема: „High Level Semantic Retrevail in Media Systems” с
ръководител ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев;
- с Израел на тема: „Variational Analysis and Applications” с ръководител
чл.-кор. Юлиан Ревалски.
4.17. По отзив за ръкописа „Метод на върховите и свързващи отсечки, представен от
Георги Атанасов Маджаров, НС
РЕШИ:
подкрепя мнението на рецензента.
4.18. По отзив за книгата „Новости в геометрията и във физиката” на Светлозар
Тасков Соколов, НС
РЕШИ:
подкрепя мнението на рецензента.
4.19. По писмо от R. Sarva Jagannadha Reddy относно ръкопис за квадратура на кръга,
НС
РЕШИ:
приема за сведение горното писмо.
4.20. По Предложение от чл.-кор. Иван Димовски и проф. Петър Русев за издигане
кандидатурата на проф. дмн Веселин Петков за чуждестранен член на БАН, НС
РЕШИ:
изпраща предложението до секциите „Диференциални уравнения”
„Математическа физика” за мнение и становище
4.21. По доклад от ст.н.с. Наталия Кольковска – ръководител на секция
Изчислителна математика с предложение ИМИ да бъде основен организатор на
Седма конференция „Числени методи и приложения”, Боровец 19-21 август 2010 г. ,
НС
РЕШИ:
дава съгласие да бъде поето финансово - административното обслужване на
Седма конференция „Числени методи и приложения”, Боровец 19-21 август
2010 г. и да бъде открита партида.

По точка пета от дневния ред
5.1. По писмо на БАН № 80-00-104/01.07.2009 г. относно одобряване от Научния
съвет на всички оценки и становища давани от служители на ИМИ, НС
РЕШИ:
приема за сведение писмо на БАН № 80-00-104/01.07.2009 г. относно одобряване от
Научния съвет на всички оценки и становища давани от служители на ИМИ.
.
5.2. По писмо на БАН № 80-00-102/01.07.2009 г. относно присъждане на академични
награди, НС
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РЕШИ:
наградата „∏
∏” да се присъжда регулярно на всеки две години на рождената дата на
Института.

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

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