
 1 

Р Е Ш Е НИ И Я 

 

(Протокол № 4) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 04.07.2008 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, чл.-кор. С. Додунеков, ст.н.с. І ст. дмн И. Ланджев, 
проф. дмн К. Иванов, 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. 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 и ст.н.с. 
д-р Р. Павлов. 
 ОТСЪСТВАТ: акад. Б. Боянов, акад. П. Кендеров (чужб.), чл.-кор. Е. Хорозов 
(чужб.), проф. дмн С. Недев (болн.), ст.н.с. І ст. дмн Е. Панчева, ст.н.с. І ст. дмн О. 
Мушкаров, ст.н.с. дмн П. Бойваленков и ст.н.с. д-р Е. Сендова (чужб.). 
 
 Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 
Редуцираният състав е 21 души. Присъстват 17. 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. Награждаване на наши колеги. 

 

4. Утвърждаване на бюджета на ИМИ за 2007 г. 

 

5. Доклад на Председателя на Комисията по научна политика и 

структурни промени. 

 

6 Избори. 

 
7. Избор на рецензенти. 

 
8. Доклади. 

 
9. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

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

1. Провеждането на съвместни магистърски програми със СА „Д. А. Ценов” – 
Свищов. След разисквания, НС 
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РЕШИ: 
- Съвместните магистърски програми със СА „Д. А. Ценов” – Свищов по 

утвърдените учебни планове и програми от АС и НС на ИМИ да се провеждат в 
дистанционна форма на обучение в СА; 

- Семинарните занятия и лабораторните упражнения по дисциплините, 
преподавани от сътрудниците на ИМИ, да се провеждат в ИМИ; 

- ИМИ да оказва съдействие на СА в административното обслужване на 
съвместните магистърски програми; 

- Възлага на директора на ИМИ да подготви и подпише актуализирано 
споразумение със СА. 
 

 2. Схема за провеждане на съкращенията, поискани с п/о на БАН 80-00-
86/25.06.2008 г. След разисквания, НС 

РЕШИ: 
подкрепя предложената схема за съкращения. 
 

3. Предложение за награждаване на проф. Ласло Ловац от Унгарската 
академия на науките с почетен медал с лента на ИМИ по случай неговата 60 – 
годишнина и работите му в областта на комбинаториката. След разисквания НС 

РЕШИ: 
награждава проф. Ласло Ловац от Унгарската академия на науките с почетен медал с 
лента на ИМИ по случай неговата 60 – годишнина и работите му в областта на 
комбинаториката.  
 

 4. Кампанията за реализиране на договорите с Американския университет в 
Благоевград за реализиране на летни курсове – от м. май се водят преговори за 
договори и вече има договори с Мемфиския университет. 
 

По точка втора от дневния ред 

Чл.-кор. В. Дренски - Председател на НС на ИМИ предложи да се гласуват 
промени в Статута за присъждане на награди и отличия на Института по математика 
и информатика на БАН. След разисквания НС 

РЕШИ: 
правят се следните промени в Статута: 

Чл. 1. Този статут урежда условията и реда за награждаване на физически и 
юридически лица и сътрудници на Института по математика и информатика, 
допринесли за развитието на математиката и информатиката. 

........................................................... 
Чл. 2. Наградите и отличията по чл. 1 са: 
........................................................... 

 ал.2. Плакет се връчва на: 
 ........................................................... 

• юридически или физически лица (български и чуждестранни граждани) с 
принос за развитието на математиката и информатиката в България и по-
специално в ИМИ-БАН. 
........................................................... 
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По точка трета от дневния ред 

 

3.1. Чл.-кор. В. Дренски - Председател на НС на ИМИ - връчи на проф. 
Райчо Лазаров „Медал с лента на ИМИ” за цялостната му научна и 
организационна дейност. 

 
3.2. Чл.-кор. В. Дренски - Председател на НС на ИМИ – прочете 

благодарствено писмо от проф. Петър Бърнев за награждаването му с медал на 
Института. 

По точка четвърта от дневния ред 

 
4.1. По доклад на Галина Георгиева – главен счетоводител на ИМИ за 

утвърждаване бюджета на Института по математика и информатика за 2007 г., НС: 
РЕШИ: 

утвърждава бюджета на Института по математика и информатика за 2007 г. 
 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. По доклад на ст.н.с. І ст. Н. Янев – председател на Комисията по научна 
политика и структурни промени към НС на ИМИ, НС 

РЕШИ: 
1. Потвърждава съществуването на секция Телекомуникаци в състава на 

ИМИ. Избира ст.н.с. С. Порязов за И.Д. ръководител на секцията до избор на 
ръководител на секция Телекомуникации през есента. 

2. Избира нова Комисия по научна политика и структурни промени към 
НС на ИМИ в състав: 

 - ст.н.с. I ст. дмн Николай Янев - председател 
 - ст.н.с. II ст. д-р Радослав Павлов 
 - н.с. I ст. д-р Георги Димков 
 - ст.н.с. II ст. д-р Андрей Андреев 
 - ст.н.с. II ст. д-р Аврам Ескенази. 

 

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 чл. 68 от Устава на БАН на доц. дмн Стоян Капралов и смяна на 
длъжността от ст.н.с. ІІ ст. в ст.н.с. І ст., НС  

РЕШИ: 
Продължава трудовия договор на проф. Стоян Капралов по чл. 68 от Устава на БАН 
като ст.н.с. І ст. 

6.2. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Ганчев, ръководител на секция 
Геометрия и топология относно смяна на длъжността на д-р Величка 
Милушева от математик в н.с. І ст. и продължаване трудовия договор по чл. 68 
от Устава на БАН,НС  

РЕШИ: 
избира д-р Величка Милушева за н.с. І ст. и продължава трудовия й договор по 
чл. 68 от Устава на БАН. 
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6.3. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев, ръководител на секция 
Информационни изследвания относно продължаване трудовия договор по чл. 
68 от Устава на БАН на доц. д-р Антон Илиев като ст.н.с. ІІ ст., НС 

РЕШИ: 
продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Антон 
Илиев като ст.н.с. ІІ ст. 

6.4. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Евгений Николов, директор на НЛКВ 
за повишаване на Димитрина Любомирова Полимирова от н.с. ІІ в н.с. І ст., НС  

РЕШИ: 
повишава Димитрина Любомирова Полимирова от н.с. ІІ в н.с. І ст.  

6.5. По молба от ст.н.с. І ст. дфн Лилия Попова и доклад на ст.н.с. ІІ ст. 
д-р Николай Кюркчиев, ръководител на секция Математическо моделиране за 
продължаване договора на ст.н.с. І ст. дфн Лилия Попова, НС 

РЕШИ: 
продължава договора на ст.н.с. І ст. дфн Лилия Попова. 

6.6. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Кюркчиев, ръководител на 
секция Математическо моделиране за продължаване трудовия договора по 
чл.68 от Устава на БАН на н.с. І ст. д-р Борислав Драганов, НС 

РЕШИ: 
продължава трудовия договора по чл. 68 от Устава на БАН на н.с. І ст. д-р 
Борислав Драганов. 

6.7. Молба на ст.н.с. ІІ ст. д-р Александър Григоров и доклад на ст.н.с. ІІ 
ст. д-р Александър Геров, ръководител на секция Изкуствен интелект за 
продължаване трудовия договора по чл. 68 от Устава на БАН на ст.н.с. ІІ ст. д-р 
Александър Григоров, НС 

РЕШИ: 
продължава трудовия договора по чл. 68 от Устава на БАН на ст.н.с. ІІ ст. д-р 
Александър Григоров. 
 

По точка седма от дневния ред 

7.1. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Койчев, НС 
РЕШИ: 

избира за рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ по научната специалност 01.01.12 
Информатика с единствен кандидат н.с. І ст. д-р Красимир Марков ст.н.с. І ст. 
дмн Петър Станчев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Юлиана Пенева. 

7.2. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Александър Геров, ръководител на 
секция Изкуствен интелект, НС 

РЕШИ: 
избира за рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ по научната специалност 01.01.12 
ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Аврам Ескенази. 
 

7.3. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Олег Мушкаров, ръководител на 
секция Комплексен анализ, НС 

РЕШИ: 
избира за рецензенти по конкурса за ст.н.с. І по научната специалност 01.01.04 
Математически анализ с единствен кандидат проф. дмн Ралица Ковачева ст.н.с. 
І ст. дмн Олег Мутафчиев, проф. дмн Рони Леви и ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай 
Николов. 
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По точка осма от дневния ред 

8.1 По предложение от секция Математическо моделиране за отмяна на 
представянето на тримесечни отчети НС с трима „въздържали се” 

РЕШИ: 
не приема предложението от секция Математическо моделиране за отмяна на 
представянето на тримесечни отчети и отлага разглеждането за следващо 
заседание на НС. 

8.2. По молба от н.с. Невена Събева, съгласувана със ст.н.с. І ст. дмн 
Йордан Табов, ръководител на секция ОМИ и секция Телекомуникации за 
прехвърлянето на Невена Събева от секция ОМИ в секция Телекомуникации 
НС 

РЕШИ: 
отлага разглеждането по молбата от н.с. Невена Събева за прехвърлянето на 
Невена Събева от секция ОМИ в секция Телекомуникации за следващо 
заседание на НС. 

8.3. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Андрей Андреев – председател на 
комисията за провеждане на кандидат – докторантския изпит по научната 
специалност 01.01.12 Информатика за зачисляване на Иван Димитров Гарнизов 
като задочен докторант , считано от 01.10.2008 г., НС 

РЕШИ: 
зачислява Иван Димитров Гарнизов като задочен докторант, считано от 
01.10.2008 г. по научната специалност 01.01.12 Информатика към секция 
Математическа лингвистика и определя ст.н.с. С. Порязов за научен 
ръководител. 

8.4. По приемане индивидуалния план на Иван Андреев Ангелов, 
задочен докторант в секция МОИ с научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Цонка 
Байчева НС 

РЕШИ: 
приема индивидуалния план на Иван Андреев Ангелов, задочен докторант в секция 
МОИ с научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Цонка Байчева. 
 

8.5. По приемане на конспект за кандидатски изпит по научната 
специалност 01.01.12 Информатика НС 

РЕШИ: 
приема конспекта за кандидатски изпит по научната специалност 01.01.12 
Информатика, изготвен от секции Математическа лингвистика и 
Телекомуникации. 
 

8.6. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев, ръководител на секция 
Информационни изследвания относно участието на ИМИ като съорганизатор в 
работно съвещание по „Мултимедийна семантика” в рамките на АСМ 
Мултимедийната конференция НС 

РЕШИ: 
дава съгласие относно участието на ИМИ като съорганизатор в работно 
съвещание по „Мултимедийна семантика” в рамките на АСМ Мултимедийната 
конференция без финансови ангажименти. 

8.7. Приемане на отчет, краен отчет и предложение за продължаване на 
съвместен проекти за научни изследвания с Полша на тема: „Семантика и 
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съпоставителна лингвистика, ориентирани към двуезичен електронен речник” с 
ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Людмила Димитрова НС 

РЕШИ: 
приема отчет, краен отчет и предложение за продължаване на съвместен проекти за 
научни изследвания с Полша на тема: „Семантика и съпоставителна лингвистика, 
ориентирани към двуезичен електронен речник” с ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р 
Людмила Димитрова  

8.8. Приемане на нови проекти за научни изследвания с 
- Германия на тема: „Динамично взаимодействие на пукнатини и 

включения във функционално подредени анизотропни и пиезоелектрични 
среди” с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Цвятко Рангелов; 

- с Украйна на тема: „Изследвания и разработки в областта на българо-
украинските електронни езикови ресурси” с ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван 
Держански. 
 

По точка девета от дневния ред 

9.1. По писмо на г-н Александър Айсберг относно становище за 
решение на задачата за трисекция на ъгъла НС 

РЕШИ: 
възлага на ст.н.с. Г. Ганчев - ръководител на секция Геометрия и топология 
секцията да изготви рецензия по писмото на Александър Айсберг. 
 9.2. Информация от акад. Петър Попиванов за възстановения импакт-фактор 
на сп. „Доклади на БАН”. 
 9.3. Информация за писмото от Центъра за обучение – БАН за присъдената на 
ИМИ програмна акредитация  за обучението по образователната и научна степен 
„доктор” по научната специалност 05.07.03 „методика на обучението по /математика, 
информатика и компютърни науки/. 
 9.4. По доклад на ст.н.с. І ст. Н. Янев оформяне на „редакционен блок” на сп. 
„Плиска”, НС 

РЕШИ: 
възлага на ст.н.с. І ст. Н. Янев, акад. П. Попиванов и проф. К. Иванов да изготвят 
предложение за редколегия на сп. „Плиска”. 

9.5. Акад. П. Попиванов напомни на членовете на НС да се изпълнява 
решението на НС работещите в ИМИ чужденци, да отбелязват публикациите си при 
работата им в Института.  
 
 9.6. Избор на нова Атестационна комисия на НС на ИМИ. След разисквания 
НС 

РЕШИ: 
определя нова Атестационна комисия на НС на ИМИ както следва: 

- ст.н.с. І ст. дмн Елисавета Панчева – председател 
- ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Илиев 
- ст.н.с. І ст. дмн Николай Кутев 
- ст.н.с. ІІ ст. д-р Виржиния Кирякова 
- ст.н.с. ІІ ст. д-р Радослав Павлов 
- ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Ганчев 

 
9.7. По предложение на ст.н.с. І ст. Н. Янев, НС 
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РЕШИ: 
в срок от една седмица секциите да поставят актуализирани табелки на стаите 
си с приемно време на сътрудниците. 
9.8. По молбата на ст.н.с. І ст. Й. Табов за приемане на оставката му като 
ръководител на секция ОМИ и прехвърлянето му в секция ПИТХН, НС 

РЕШИ: 
отлага решаването на въпроса за следващо заседание на НС поради липса на 
становище на Директорския съвет и липса на кворум в края на заседанието. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

 

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

 

 
 
 
 


