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.Р Е Ш Е НИ И Я 

 

(Протокол № 5) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 17.10.2008 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. Кендеров, чл.-кор. С. Додунеков, ст.н.с. І ст. дмн И. Ланджев, 
проф. дмн К. Иванов, 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. 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. Б. Боянов, акад. П. Попиванов (чужб.), чл.-кор. Е. 
Хорозов и проф. дмн С. Недев (болн.). 
 
 Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 
Редуцираният състав е 23 души. Присъстват 21. 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. Конкурс за млади учени. 

 

4. Избори. 

 

5. Избор на рецензенти. 

 

6. Доклади. 

 
7. Разни. 

 
По точка първа от дневния ред 

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

1. Предложението за сключване на договор за научно сътрудничество между 
ИМИ и Университета с Киото, Япония; 

2. Предложението за сключване на договор за научно сътрудничество между 
ИМИ и Университета в Гент, Белгия; 
 3. Случаи на нарушение на трудовата дисциплина за отсъствие за пътувания в 
чужбина без мнение на прекия ръководител; 
 4. Постъпилите писма от Академията за нарушаване на трудовата 
дисциплина; 

5. Нерегулярното даване на тримесечни отчети за научната дейност на 
сътрудници на Института; 
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6. Информация на ст.н.с. Р. Павлов – зам. директор на ИМИ за хода на 
работата по изпълнение на обществени поръчки; 

7. НС да изкаже специална благодарност на ст.н.с. А. Андреев и ст.н.с. Р. 
Павлов за извършената работа по реализирането на обществени поръчки. 
 

По точка втора от дневния ред 

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

1. Напомняне за решението на НС за поставяне на табелки с приемно време на 
стаите от сътрудниците на ИМИ; 

2. Поради отсъствието в Ръководството на БАН на научен секретар по 
математически науки, да се предложи ст.н.с. А. Андреев да продължи да изпълнява 
тази длъжност до назначаване на такъв; 

3. Следващото заседание на НС да бъда на 31.10.2008 г. от 14 часа като на 
това заседание да бъде проведен изборът на ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 
01.01.12 Информатика за нуждите на ИМИ с единствен кандидат н.с. І ст. д-р 
Красимир Марков. 
 

По точка трета от дневния ред 

 3.1. Председателят на НС на ИМИ – чл.-кор. В. Дренски представи 
постъпилите предложения за номиниране на кандидати за конкурса за 
наградата за млади учени по направление „Математически науки”. След 
направените разисквания НС 

Р Е Ш И: 
предлага да бъдат наградени както следва: 

Н.с. І ст. д-р Димитрина Полимирова-Николова – в конкурса за 
наградата за млади учени „Професор Марин Дринов” по направление 
„Математически науки”; 

Н.с. І ст. д-р Борислав Радков Драганов – в конкурса за наградата за 
млади учени „Професор Марин Дринов” по направление „Математически 
науки”; 

Подкрепя предложението на ИПОИ за участието на н.с. ІІ ст. д-р 
Златогор Борисов Минчев – в конкурса за наградата за млади учени „Професор 
Марин Дринов” по направление „Математически науки”; 

Георги Костов Митов – в конкурса за наградата за най-млади учени 
„Иван Евстатиев Гешов” по направление „Математически науки”. 
 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Ивайло Кортезов, ИД 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 договора по чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р 
Надежда Рибарска като ст.н.с. ІІ ст. 

4.2. 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 ст.н.с. д-р Иван Койчев, НС 

РЕШИ: 
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Продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на ст.н.с. д-р Иван 
Койчев като ст.н.с. ІІ ст. 

4.3. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Олег Мушкаров, ръководител на 
секция Комплексен анализ относно продължаване трудовия договор по чл. 68 
от Устава на БАН на проф. дмн Ралица Ковачева, НС 

РЕШИ: 
Продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на проф. дмн Ралица 
Ковачева като ст.н.с. І ст. 

4.4. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Юлиан Ревалски, ръководител на 
секция Изследване на операциите относно назначаване на проф. д-р Никола 
Янев на частичен щат по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 
Дава съгласие относно назначаването на проф. д-р Никола Янев на частичен 
щат по реда на чл. 68 от Устава на БАН като ст.н.с. І ст. 
 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Олег Мушкаров, ръководител на 
секция Комплексен анализ относно смяната му като рецензент по конкурса за 
ст.н.с. І ст. за нуждите на ИМИ с единствен кандидат проф. дмн Ралица 
Ковачева, НС 

РЕШИ: 
Избира акад. Борислав Боянов на мястото на ст.н.с. І ст. дмн Олег Мушкаров, 
като рецензент по конкурса за ст.н.с. І ст. за нуждите на ИМИ с единствен 
кандидат проф. дмн Ралица Ковачева. 

5.2. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Манев – ръководител на 
секция МОИ за избор на рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ по научната 
специалност 01.01.12 Информатика с единствен кандидат д-р Юри Борисов. 
Предложения: проф. дмн Иван Ланджев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Емил Колев, НС 

РЕШИ: 
Избира за рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ по научната специалност 01.01.12 
Информатика с единствен кандидат д-р Юри Борисов проф. дмн Иван Ланджев 
и ст.н.с. ІІ ст. д-р Емил Колев. 
 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По заявление на н.с. І ст. д-р Екатерина Дечева, относно 
прекратяване участието й в конкурс за ст.н.с. ІІ ст., НС 

РЕШИ: 
Приема за сведение заявлението на н.с. І ст. д-р Екатерина Дечева, относно 
прекратяване участието й в конкурс за ст.н.с. ІІ ст. 

6.2. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Николай Янев – ръководител на секция 
Вероятности и статистика относно изготвяне на поздравителен адрес от ИМИ 
за чл.-кор. Борис Севастьянов от Математическия институт „Стеклов” по 
случай 85 - годишнината му и награждаването му с почетен знак на ИМИ, НС 

РЕШИ: 
Дава съгласие относно изготвяне на поздравителен адрес от ИМИ за чл.-кор. 
Борис Севастьянов от Математическия институт „Стеклов” по случай 85 - 
годишнината му и го награждава с почетен знак на ИМИ. 

6.3. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Наталия Кольковска, ръководител на 
секция Изчислителна математика за обява на конкурса за ст.н.с. ІІ по научната 
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специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на 
математиката със срок три месеца, НС 

РЕШИ: 
Обявява конкурса за ст.н.с. ІІ по научната специалност 01.01.13 Математическо 
моделиране и приложение на математиката със срок три месеца. 

6.4 По доклад на ст.н.с. Андрей Андреев – научен секретар на ИМИ 
относно приемане на конспекти за кандидат - докторантски изпити по 

- специалността 01.01.05 Диференциални уравнения, изготвен от секция 
Математическа физика; 

- специалността 01.01.11 Изследване на операциите, изготвен от секция 
Изследване на операциите; 

- специалността 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на 
математиката, изготвен от секция Биоматематика. 

- изпити от индивидуалния план на Светлозар Дойчев и Невена Събева – 
докторанти на самостоятелна подготовка към секция ОМИ, НС 

РЕШИ: 
Приемане конспектите за горните изпити. 

6.5. По доклад на ст.н.с. І ст. дпн Йордан Табов – ръководител на секция 
ОМИ относно зачисляване на Хари Алексиев Алексиев в докторантура на 
самостоятелна подготовка  по научната специалност 05.07.03 „Методика на 
обучението по математика” на тема: „Успяващият учител по математика” с 
научни консултанти ст.н.с. І ст. дпн Йордан Табов и ст.н.с. І ст. дпн Сава 
Гроздев, НС 

РЕШИ: 
Зачислява Хари Алексиев Алексиев в докторантура на самостоятелна 
подготовка  по научната специалност 05.07.03 „Методика на обучението по 
математика” на тема: „Успяващият учител по математика” с научни 
консултанти ст.н.с. І ст. дпн Йордан Табов и ст.н.с. І ст. дпн Сава Гроздев. 

6.6. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Пламен Матеев, научен ръководител 
на задочния докторант към ИМИ Анна Иванова Самева за отчисляването й без 
право на защита поради изтичане срока на докторантурата. 

РЕШИ: 
Отчислява без право на защита Анна Иванова Самева - задочен докторант към 
ИМИ поради изтичане срока на докторантурата. 

6.7. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Радослав Павлов, научен ръководител 
на редовния докторант към ИМИ Минко Маринов Марков за отчисляването с 
право на защита поради изтичане срока на докторантурата, НС 

РЕШИ: 
Отчислява с право на защита Минко Маринов Марков - редовен докторант към 
ИМИ поради изтичане срока на докторантурата. 

6.8. По приемане индивидуалния план на Иван Гарнизов - задочен 
докторант към ИМИ, НС 

РЕШИ: 
Приема индивидуалния план на Иван Димитров Гарнизов- задочен докторант 
към ИМИ. 

6.9. 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 н.с. Невена Събева от секция ОМИ в секция 
Телекомуникации, НС 
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РЕШИ: 
Дава съгласие относно прехвърлянето на н.с. Невена Събева от секция ОМИ в 
секция Телекомуникации. 

6.10. По доклад от ст.н.с. І ст. дпн Йордан Табов, съгласуван със ст.н.с. 
д-р Милена Добрева, ръководител на секция ПИТХН за прехвърляне от секция 
ОМИ в секция ПИТХН, НС 

РЕШИ: 
Дава съгласие за прехвърляне на ст.н.с. І ст. дпн Йордан Табов, от секция ОМИ 
в секция ПИТХН от 01.01.2009 г., като до 31.12.2008 г. сътрудниците на 
секцията направят предложение за нов ръководител на секцията. 

6.11. По Приемане на нови проекти за научни изследвания с 
- Япония с Университета в Киото с ръководител проф. дмн Благовест 

Шишков; 
- Израел на тема: „Търсене на високо ниво в Web базирани 

мултимедийни системи” с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев; 
- - Израел на тема: „Качествена теория на диференциални уравнения на 

математическата физика: хаос, управление и симулации с клетъчно невронни 
мрежи” с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Анжела Славова; 

- Белгия на тема: „Алгоритмично и теоретично изследване и 
комбинаторни структури” с ръководител чл.-кор проф. дмн Стефан Додунеков. 

РЕШИ: 
Приема горните нови проекти за научни изследвания. 

6.12. По отчети на проекти за съвместни научни изследвания с Израел на 
тема: 

- „Качествена теория на диференциалните уравнения, контрол и 
приложения в клетъчно невронните мрежи и механика” с ръководител ст.н.с. І 
ст. дмн Анжела Попиванова; 

- „Полихармонични схеми на подразделяне в компютърния дизайн”с 
ръководител ст.н.с. І ст. дмн Огнян Кунчев; 

- „Вариационен анализ и приложения” с ръководител ст.н.с. І ст. дмн 
Юлиан Ревалски; 

- „Случайни комбинаторни структури: асимптотично-преброителни 
резултати и гранични теореми” с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Любен 
Мутафчиев; 

- „Оценка и избор на сложни софтуерни системи” с ръководител ст.н.с. 
ІІ ст. д-р Аврам Ескенази; 

- „Оптимизационни задачи в дискретната математика и теория на 
кодирането” с ръководител ст.н.с. ІІ ст. дмн Петър Бойваленков, НС 

РЕШИ: 
приема отчетите на горните проекти за съвместни научни изследвания с Израел. 

 
По точка седма от дневния ред 

7.1. По мнение за приноса на д-р Цезар Карафеизов за решение на 
задачата за квадратура на кръга и трисекцията на ъгъла, НС 

РЕШИ: 
Приема представената рецензия  по материала на д-р инж. Цезар 

Карафеизов за решение на задачата за квадратура на кръга и трисекцията на 
ъгъла. 
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7.2. Чл.-кор. проф. С. Додунеков – Директор на ИМИ - информира 
членовете на Научния съвет за повишаване основните месечни заплати от 
01.10.2008 г. с 4.5 %  на сътрудниците на ИМИ на основен трудов договор в 
Института. 

7.3. Чл.-кор. проф. С. Додунеков – Директор на ИМИ - информира 
членовете на Научния съвет, че от следващия брой на “Serdica Journal of 
Computing” на английски език ще се публикуват автореферати на дисертации в 
областта на информатиката. 

7.4. Акад. П. Кендеров обърна внимание за достъпа до база от научни 
данни. Понастоящем текат преговори за закупуване правото за продължаване 
на достъпа до тези данни. След разисквания  НС 

РЕШИ: 
Натоварва ръководствата на Института и на НС на ИМИ да подготвят писмо – 
оценка за полезността на тези бази данни. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 


