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Р Е Ш Е НИ И Я 

(Протокол № 3) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 28.03.2008 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, чл.-кор. С. Додунеков, чл.-кор. Е. 

Хорозов, ст.н.с. І ст. дмн И. Ланджев, ст.н.с. І ст. дпн Й. Табов, ст.н.с. І ст. дмн Л. 

Мутафчиев, ст.н.с. дмн Н. Кутев, 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, проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн С. 

Недев (болн.), ст.н.с. І ст. дмн Е. Панчева (болн.), ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов (чужб.), 

ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев (чужб.), ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров, и ст.н.с. дмн П. 

Бойваленков. 
 

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

Редуцираният състав е 21 души. Присъстват 17. Има необходимия 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. Награждаване на наши колеги. 

 

4. Избор на ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.01 

Математическа логика за нуждите на ИМИ с единствен кандидат н.с. І ст. 

д-р Димитър Панайотов Гелев. Рецензенти: проф. дмн Димитър Скордев и 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Владимир Сотиров. 

 

5. Избор на ръководители на секции. 

 

6. Избори и повишения. 

 

7. Доклади. 

 

8. Разни 

 

По точка първа от дневния ред 

 

Чл.-кор. проф. С. Додунеков – Директор на ИМИ - информира членовете на 
Научния съвет за: 

1. Работата на съвместния с Интел Едюкейшън образователен център. 

 

2. Дейността на “Центъра за дигитализация” при секция ПИТХН. 
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По точка втора от дневния ред 

 

Чл.-кор. В. Дренски - Председател на НС на ИМИ - информира членовете на 
Научния съвет относно: 

1. Получените от президиума на ВАК на 05.03.2008 г. права на Научния съвет 
на ИМИ за даване на научните звания ст.н.с. І ст. и ст.н.с. ІІ ст. за нуждите на ИМИ. 

2. Изготвената страница на Научния съвет, към сайта на ИМИ. 

 

По точка трета от дневния ред 

 

Чл.-кор. В. Дренски - Председател на НС на ИМИ - връчи на проф. Петър 

Бърнев наградата “медал с лента на ИМИ” за цялостната му научна и 

организационна дейност. 
 

Чл.-кор. В. Дренски - Председател на НС на ИМИ - връчи на акад. Петър 

Попиванов благодарствен адрес от името на административното и научно 

ръководство на ИМИ и “почетния кортик на ИМИ” за дългогодишното му отлично 

ръководене на Научния съвет на ИМИ.  

 

По точка четвърта от дневния ред 

 

 Въз основа на тайно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Предлага на ВАК да присъди на н.с. І ст. д-р Димитър Панайотов Гелев научното 

звание ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.01 Математическа логика. 
 

По точка пета от дневния ред 

 НС РЕШИ: 

 

1. Отлага избора на ръководител на секция Телекомуникации, като внася 
въпроса за целесъобразността от съществуването на секцията в Комисията по научна 
политика и  структурни промени. 

 

2. Въз основа на тайно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира за ръководители на секции както следва: 
секция Алгебра - ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Делчев Чипчаков 
секция Логика - ст.н.с. ІІ ст. д-р Любомир Лалов Иванов 
секция Геометрия и топология - ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Тодоров Ганчев 
секция РФА - ст.н.с. І ст. дмн Кирил Петров Кирчев 

секция Комплексен анализ - ст.н.с. І ст. дмн Олег Кръстев Мушкаров 
секция Диференциални уравнения - акад. проф. дмн Петър Радоев Попиванов 
секция Математическа физика - ст.н.с. І ст. дмн Анжела Славова Попиванова 
секция ОМИ -  ст.н.с. І ст. дпн Йордан Борисов Табов 
Информационни изследвания - ст.н.с. І ст. дмн Петър Любомиров Станчев 
секция Изкуствен интелект - ст.н.с. ІІ ст. д-р Александър Найденов Геров 
секция Софтуерни технологии - ст.н.с. ІІ ст. д-р Аврам Моис Ескенази 

секция Математическа лингвистика - ст.н.с. ІІ ст. д-р Радослав Димов Павлов 
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секция МОИ - ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Лазаров Манев 

секция ПИТХН - ст.н.с. ІІ ст. д-р Милена Петрова Добрева 
секция Математическо моделиране - ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Веселинов 

Кюркчиев 
секция Вероятности и статистика - ст.н.с. І ст. дмн Николай Михайлов Янев 
секция Изследване на операциите - ст.н.с. І ст. дмн Юлиан Петров Ревалски 

секция Изчислителна математика - ст.н.с. ІІ ст. д-р Наталия Тодорова Кольковска 
секция Биоматематика - ст.н.с. І ст. дмн Светослав Маринов Марков 
 

 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По доклад на ст.н.с. Аврам Ескенази, ръководител на секция Софтуерни 

технологии относно продължаване трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на 
доц. Юлиана Пашкова се пристъпи към тайно гласуване, въз основа на което, НС  

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. Юлиана Пашкова по чл. 68 от Устава на БАН. 

След тази точка от дневният ред ст.н.с. І ст. Л. Мутафчиев напусна 
заседанието. 

 6.2. По молба на доц. Красимир Манев за продължаване трудовия му 

договор като ст.н.с. ІІ ст. в секция МОИ по реда на чл. 68 от Устава на БАН. се 
пристъпи към тайно гласуване. Комисия в състав ст.н.с. І ст. И. Ланджев, ст.н.с. Р. 

Павлов и ст.н.с. Г. Ганчев проведе тайното гласуване въз основа на което, НС  

 

РЕШИ: 

Продължава трудовия му договор на доц. Красимир Манев като ст.н.с. ІІ ст. в секция 
МОИ по реда на чл. 68 от Устава на БАН.  

 

По точка седма от дневния ред 

7.1. По доклад на чл.-кор. дмн Стефан Додунеков, относно обява на конкурс 
за ст.н.с. ІІ ст. за нуждите на ИМИ по научната специалност 01.01.12 Информатика 
със срок три месеца, НС 

РЕШИ: 

обявява конкурс за ст.н.с. ІІ ст. за нуждите на ИМИ по научната специалност 
01.01.12 Информатика със срок три месеца. 

7.2. По доклад от ст.н.с. І ст. дпн Йордан Табов за преминаване на щат към 

секция ПИТХН и изразено съгласие на ст.н.с. Милена Добрева, НС 

РЕШИ: 

Отлага решението по горната точка за следващо заседание на Научния съвет. 
7.3. По приемане индивидуалния план на Катя Ангелова Пеева – задочен 

докторант към секция ОМИ с научен ръководител ст.н.с. Борислав Лазаров, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Катя Ангелова Пеева – задочен докторант към 

секция ОМИ с научен ръководител ст.н.с. Борислав Лазаров. 
7.4. По приемане индивидуалния план на Ангел Андреев Гушев – задочен 

докторант към секция ОМИ с научен ръководител ст.н.с. Борислав Лазаров, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Ангел Андреев Гушев – задочен докторант към 

секция ОМИ с научен ръководител ст.н.с. Борислав Лазаров. 
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7.5. По доклад от ст.н.с. І ст. Светослав Марков, ръководител на секция 
Биоматематика относно заявка за една редовна докторантура по научната 
специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката с 
евентуален ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Нели Димитрова, НС 

РЕШИ: 

Заявява една редовна докторантура по научната специалност 01.01.13 

Математическо моделиране и приложение на математиката с евентуален 

ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Нели Димитрова. 
7.6. По доклад от ст.н.с. ІІ ст. Александър Геров, ръководител на секция 

Изкуствен интелект относно заявка за една редовна докторантура по научната 
специалност 01.01.12 Информатика (Изкуствен интелект) с евентуален ръководител 

ст.н.с. І ст. Венцеслав Вълев, НС 

РЕШИ: 

Заявява една редовна докторантура по научната специалност 01.01.12 Информатика 
(Изкуствен интелект) с евентуален ръководител ст.н.с. І ст. Венцеслав Вълев. 

7.7. Доклад от ст.н.с. І ст. дпн Йордан Табов, ръководител секция ОМИ 

относно разпределение на стаите и работните места в ИМИ. 

РЕШИ: 

Информацията за разпределение на стаите и работните места в ИМИ е на 
разположение на интересуващите се. 
 

По точка осма от дневния ред 

8.1. По писмо на г-н Цезар Карафеизов относно становище за решение на 
задачата за квадратурата на кръга. 

РЕШИ: 

Възлага на секция Алгебра да подготви, въз основа на рецензия от анонимен експерт, 
отговор по писмото на г-н Цезар Карафеизов относно становище за решение на 
задачата за квадратурата на кръга. 
 8.2. По продължаване дейността на ВНЗ “Проблеми на сигурността в 
съвременните информационни технологии, НС 

РЕШИ: 

Не продължава дейността на ВНЗ “Проблеми на сигурността в съвременните 
информационни технологии след 28.01.2008 г. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 
 

(чл.-кор. В. Дренски) 
 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 
 

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

 


