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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 7) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 11.12.2009 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, 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.  

ОТСЪСТВА: чл.-кор. Е. Хорозов. 
 

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

(включая починалия акад. Б. Боянов) е 25 души. Редуцираният състав е 24 

души. При откриването на заседанието присъстват 23. 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. Обсъждане резултатите от Одита. 

 

 4. Обсъждане проекта за Закон за развитието на академичния 

състав в Република България. 

 

5. Доклади. 

 

6. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на 
Научния съвет за това, което стои зад оценката на Одита за извършеното в 
Института и представянето на ИМИ пред Панела. 

1.2. Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на 
Научния съвет за взетото от Ръководството на Института решение да бъдат 
изплатени средства за СБКО от собствени източници, след което НС 

РЕШИ: 

Приема предложеното решение. 
 

По точка втора от дневния ред 
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Членовете на Научния съвет одобриха предложението на чл.-кор. В. 

Дренски - председател на НС на ИМИ за награждаване с „Диплом” на ст.н.с. І 
ст. дмн Елисавета Панчева и ст.н.с. ІІ ст. д-р Евгения Сендова за 40 – 

годишната им активна научно – изследователска работа в Института. 
 

По точка трета от дневния ред 

Акад. П. Попиванов и проф. К. Иванов съобщиха за решенията от заседанието 

на Управителния съвет на БАН от 11.12.2009 г. След това се проведе обширна 
дискусия. След дискусията НС 

РЕШИ: 

Създава се работна група в състав: председател – директора на ИМИ и членове 
Ръководството на ИМИ, Ръководството на НС, председателя на ОС на ИМИ, 

представителите на ИМИ в Управителния съвет на БАН и Общото събрание на 
учените в БАН и бившите директори на ИМИ, която за следващото заседание на НС 

да излезе с предложение за усъвършенстване структурата на ИМИ. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

Разгледано бе Становището на Общото събрание на БАН относно 

проекта за Закон за развитието на Академичния състав в Република България. 
След проведената дискусия НС 

РЕШИ: 

НС да направи предложение БАН да има право да присъжда своя научна степен 

„доктор на науките на БАН” за свои сътрудници и за външни учени, които 

представят и защитят дисертация съгласно правила, разработени от БАН. 

 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По приемане на конспект по „Алгоритми и построителна 
комбинаторика” – изпит по специалността от индивидуалния план на Иван 

Ангелов – задочен докторант към секция МОИ, НС 

РЕШИ: 

Приема конспекта по „Алгоритми и построителна комбинаторика” – 

изпит по специалността от индивидуалния план на Иван Ангелов – задочен 

докторант към секция МОИ. 

5.2. По доклад на Здравка Желева относно състава на преподавателския 
екип и хонорарите на преподавателите от НБУ и ИМИ за лекциите в 
магистърска програма „Управление на проекти в ИТ”, НС 

РЕШИ: 

Приема състава на преподавателския екип и хонорарите на 
преподавателите от НБУ и ИМИ за лекциите в магистърска програма 
„Управление на проекти в ИТ”. 

5.3. По доклад от проф. Боян Димитров – научен консултант на Велика 
Драгиева – докторант на самостоятелна подготовка към секция Вероятности и 

статистика за отчисляването й с право на защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Велика Драгиева – докторант на 
самостоятелна подготовка към секция Вероятности и статистика. 

5.4. По приемане индивидуалния план на Владимир Йорданов Кръстев – 

задочен докторант към секция Изследване на операциите с научен ръководител 

ст.н.с. Цветомир Цачев, НС 
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РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Владимир Йорданов Кръстев – задочен 

докторант към секция Изследване на операциите с научен ръководител ст.н.с. 
Цветомир Цачев. 

5.5. По приемане на конспект по „Вероятностни модели” – изпит по 

специалността от индивидуалния план на Росен Крачунов – задочен докторант 
към секция Вероятности и статистика, НС 

РЕШИ: 

Приема конспект по „Вероятностни модели” – изпит по специалността 
от индивидуалния план на Росен Крачунов – задочен докторант към секция 
Вероятности и статистика. 

5.6. По доклад на проф. Людмил Каранджулов от ФПМИ при ТУ-София 
относно участие на ИМИ като съорганизатор в организиране на Българо-

Украинско-Турска конференция на тема „Математически анализ, 
диференциални уравнения и техните приложения”, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението за участие на ИМИ като съорганизатор в 
организиране на Българо-Украинско-Турска конференция на тема 
„Математически анализ, диференциални уравнения и техните приложения”, без 
финансови ангажименти. 

5.7. По приемане на конспект по „Динамични системи” – изпит по 

специалността от индивидуалния план на Милен Борисов – задочен докторант 
към секция Биоматематика, НС 

РЕШИ: 

Приема конспект по „Динамични системи” – изпит по специалността от 
индивидуалния план на Милен Борисов – задочен докторант към секция 
Биоматематика. 

5.8. По Доклад на ст.н.с. Радослав Павлов относно предложение от 
Университета в Пиза за съвместно провеждане на докторантури в областта на 
информационните технологии, НС 

РЕШИ: 

Приема предложението от Университета в Пиза за съвместно 

провеждане на докторантури в областта на информационните технологии. 

5.9. По доклад от ст.н.с. Виржиния Кирякова относно участието на ИМИ 

като основен организатор на Международна конференция „GFTA’2010”, НС 

РЕШИ: 

 Приема предложението за участието на ИМИ като основен организатор 

на Международна конференция „GFTA’2010” без финансови ангажименти. 

5.10. По приемане индивидуалния план на Цветелина Петрова Ковачева 
– докторант на самостоятелна подготовка към секция Софтуерни технологии с 
научен консултант ст.н.с. Аврам Ескенази, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Цветелина Петрова Ковачева – 

докторант на самостоятелна подготовка към секция Софтуерни технологии с 
научен консултант ст.н.с. Аврам Ескенази. 

5.11. По доклад на проф. Стоян Капралов – научен консултант на 
Младен Манев - докторант на самостоятелна подготовка към секция МОИ 

относно удължаване с шест месеца срока на докторантурата му, НС 

РЕШИ: 
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Удължава с шест месеца срока на докторантурата на Младен Манев -

докторант на самостоятелна подготовка към секция МОИ с научен консултант 
проф. Стоян Капралов. 

След тази точка заседанието напуснаха акад. П. Кендеров, акад. Ст. 
Додунеков, акад. П. Попиванов и ст.н.с. І ст. Й. Табов. 

5.12. По Доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски – ръководител на секция 
Изследване на операциите за продължаване договора на н.с. ІІ ст. Златогор Минчев 
по реда на чл. 68 от Устава на, НС 

РЕШИ: 

Продължава договора на н.с. ІІ ст. Златогор Минчев по реда на чл. 68 от 
Устава на БАН. 

5.13. По Доклад на ст.н.с. Аврам Ескенази – ръководител на секция 
Софтуерни технологии за продължаване договора на ст.н.с. ІІ ст. Георги Тупаров по 

реда на чл. 68 от Устава на, НС 

РЕШИ: 

Продължава договора на ст.н.с. ІІ ст. Георги Тупаров по реда на чл. 68 

от Устава на БАН. 

5.14. По Доклад на ст.н.с. Стоян Порязов – ръководител на секция 
Телекомуникации за продължаване договора на н.с. І ст. Емилия Саранова по реда на 
чл. 68 от Устава на, НС 

РЕШИ: 

Продължава договора на н.с. І ст. Емилия Саранова по реда на чл. 68 от 
Устава на БАН. 

5.15. По приемане индивидуалния план на Емилия Тодорова Саранова – 

докторант на самостоятелна подготовка към секция Телекомуникации с научен 

консултант ст.н.с. Стоян Порязов, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Емилия Тодорова Саранова – докторант на 
самостоятелна подготовка към секция Телекомуникации с научен консултант 
ст.н.с. Стоян Порязов. 

5.16. По приемане на отчети по договори за научни изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите на следните договори за научни изследвания: 
- с Русия на тема: „Комплексен анализ, комплексна геометрия и 

математическа физика” с ръководител ст.н.с. І ст. Йохан Давидов; 
- с Русия на тема: „Изследване на цялостния мрежови трафик, за 

задачите на оптимизация на телекомуникационните системи” с ръководител 
ст.н.с. Стоян Порязов; 

- с Румъния на тема: „Алгебрична геометрия, алгебра и приложения” с 
ръководител чл.-кор. Веселин Дренски. 

 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По предложение от секция Изчислителна математика относно резултатите 
от международната преценка на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение направените предложения. 
 6.2. Във връзка с п/о 80-00-163/02.12.2009 г. на БАН относно 

пенсионирането на научни работници, НС 

РЕШИ: 
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Научният съвет да изработи правила за продължаване договорите на ст.н.с. І 
ст. и ст.н.с. ІІ ст. след навършване на 65 – годишна възраст. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 


