РЕШЕНИЯ
(Протокол № 1)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 26.01.2016 г.
от 10.30 часа в Мултимедийната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, проф. д-р Ц. Цачев,
акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова,
проф. дмн И. Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов,
проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П.
Бойваленков, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц.
дмн Е. Колев, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Н.
Кольковска, доц. д-р С. Порязов и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен глас.
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки
починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 24 души. На
заседанието присъстваха 24, както и 1 със съвещателен глас. Има необходимият кворум,
следователно заседанието е законно.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Обсъждане на постъпилите предложения за най-добри научно и научноприложно постижения на ИМИ за 2015 г.
2. Приемане на отчетния доклад за дейността на ИМИ за 2015 г.
3. Доклад на Директора на ИМИ.
4. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
5. Избор на жури по ЗРАСРБ.
6. Доклади.
7. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно
постъпилите предложения за най-добри научно и научно-приложно постижения на ИМИ
за 2015 г. Бяха представени както следва:
- предложение от секция „Анализ, геометрия и топология“ относно апроксимации
на Pade – класически и различни обобщения;
- предложение от секция „Анализ, геометрия и топология“ относно създаване на
софтуер за изчисляване на апроксимации на Ермит-Паде;
- предложение от секция „Диференциални уравнения и математическа физика“
относно хипотетичен модел на модифицираното уравнение на Бляк-Шолс с дискретни
дивиденти и дискретни данъци;
- предложение от ВНЗ „Информационно моделиране“ относно естествено-езикова
адресация в многомерни номерирани информационни пространства.
Проведе се дискусия.
След дискусията, НС
РЕШИ:
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Предлага на Общото събрание на учените в ИМИ:
- за научно постижение за 2015 г. обединението на двете предложения на секция
„Анализ, геометрия и топология“.
Дискусия по останалите две предложения.
След дискусията, НС
РЕШИ:
Предлага на Общото събрание на учените в ИМИ:
- за научно-приложно постижение за 2015 г. предложението на секция
„Диференциални уравнения и математическа физика“.
По точка втора от дневния ред
Разгледани бяха: Годишен отчет на НЛКВ-БАН за 2015 г. и Годишен отчет на
Лаборатория по телематика за 2015 г.
Състоя се дискусия.
След дискусията НС единодушно
РЕШИ:
1. Приема годишния отчет на НЛКВ за 2015 г. след съответните корекции.
2.
Приема годишния отчет на Лаборатория по телематика за 2015 г. след
съответните корекции.
По точка трета от дневния ред
1.1. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно
утвърждаване на представителните разходи на ИМИ за 2016 г., НС
РЕШИ:
Утвърждава представителните разходи на ИМИ за 2016 г.
1.2. Акад. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, информира членовете на Научния
съвет за точковата система, по която се оценяват публикациите и проектите на
сътрудниците на ИМИ.
По точка четвърта от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад на чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, относно
предложение за научно жури за защита за придобиване на ОНС „доктор“ на Николай
Икономов, НС
РЕШИ:
Избира научно жури в състав:
акад. Благовест Христов Сендов – ИИКТ-БАН;
проф. дмн Петър Кирилов Русев – пенсионер, ИМИ-БАН;
проф. дмн Ралица Крумова Ковачева – ИМИ-БАН, научен ръководител;
доц. д-р Ваня Христов Хаджийски – ФМИ-СУ;
доц. д-р Георги Любомиров Илиев – НБУ.
Резерви:
проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова – ИМИ-БАН;
проф. дмн Евгени Христов Христов – СУ.
По точка шеста от дневния ред
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6.1. По доклад от комисията по признаване на придобитата в чужбина ОНС
„доктор“ на ас. Румяна Кирова Йорданова, НС
РЕШИ:
Признава придобитата в чужбина ОНС „доктор” на ас. Румяна Кирова Йорданова.
6.2. По приемане на индивидуални планове, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалните планове на следните докторанти:
- Константин Делчев, редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител
проф. дмн Петър Бойваленков;
- Веселина Вучева, редовен докторант към секция ММЧА, с научен ръководител
доц. д-р Наталия Кольковска;
- Николай Николов, редовен докторант към секция ИОВС, с научен ръководител
проф. дмн Евгения Стоименова;
- Яна Алексиева, докторант на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научен
консултант доц. д-р Величка Милушева;
- Поликсения Арапи, докторант на самостоятелна подготовка към секция
Математическа лингвистика, с научни консултанти проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р
Радослав Йошинов.
6.3. По приемане на атестации на докторанти, НС
РЕШИ:
Приема атестациите на следните докторанти:
- Веселин Златилов, задочен докторант към секция ОМИ, с научни ръководители
проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Иван Держански, за 2015 година;
- Тодор Брънзов, редовен докторант към секция СОФТИС, с научен ръководител
проф. д-р Нели Манева, за 2015 година;
- Йордан Пойдовски, задочен докторант към секция СОФТИС, с научен
ръководител доц. д-р Румен Радев, за 2015 година;
- Камен Ангелов, задочен докторант към секция СОФТИС, с научен ръководител
проф. дмн Петър Станчев, за 2015 година;
- Анани Ризов, задочен докторант към секция СОФТИС, с научен ръководител доц.
д-р Красимира Иванова, за 2015 година;
- Детелина Кирова, редовен докторант към секция ИОВС, с научен ръководител
акад. Юлиан Ревалски, за 2015 година.
6.4. По предложение на Комисията за научна политика и структурни промени в
статутите на асоциирани членове на ИМИ и професор емеритус на ИМИ, НС
РЕШИ:
Приема предложените статути на асоциирани членове на ИМИ и професор
емеритус на ИМИ.
6.5. По доклад от проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС,
относно избор на проф. дмн Николай Янев за професор емеритус на ИМИ-БАН се
състояха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Николай Янев за професор емеритус на ИМИ-БАН за срок от
три години.
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6.6. По предложение от секция СОФТИС относно избор на проф. д-р Аврам
Ескенази за професор емеритус на ИМИ-БАН се състояха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Избира проф. д-р Аврам Ескенази за професор емеритус на ИМИ-БАН за срок от
три години.
6.7. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител секция АГТ, относно
предложение за избиране на проф. дмн Степан Агоп Терзиян за асоцииран член на ИМИ
се състояха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Степан Агоп Терзиян за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от
три години.
6.8. По доклад от акад. Веселин Дренски, секция Алгебра и логика, относно
предложение ИМИ да бъде съорганизатор на второто издание на Международната
конференция „Групи и пръстени – теория и приложения“, 11-15 юли 2016 г., НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор на второто издание на Международната
конференция „Групи и пръстени – теория и приложения“, 11-15 юли 2016 г. без
финансови ангажименти.
6.9. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно
предложение за одобряване на постоянен семинар „Динамична математика в
образованието“, НС
РЕШИ:
Не възразява секцията да организира семинар „Динамична математика в
образованието“.
6.10. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА,
относно предложение за определяне на доц. д-р Иван Бажлеков за ръководител на
бюджетния проект „Числен анализ на нелинейни физически процеси: математически
модели, алгоритми, числен експеримент“ на мястото на доц. д-р Даниела Василева, НС
РЕШИ:
Определя доц. д-р Иван Бажлеков за ръководител на бюджетния проект „Числен
анализ на нелинейни физически процеси: математически модели, алгоритми, числен
експеримент“ на мястото на доц. д-р Даниела Василева.
6.11. По доклад от проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на Атестационната
комисия на ИМИ-БАН до Апелативната комисия на ИМИ-БАН по общата атестация на
учените и служителите на ИМИ-БАН относно предложение от гл.ас. д-р Петър Казаков,
секция МОИ, и приложените документи да бъде извънредно атестиран.
Във връзка с доклада от проф. дмн Виржиния Кирякова, Апелативната комисия на
ИМИ-БАН, представена от проф. д-р Радослав Павлов, предлага да не бъде уважено
искането за извънредно атестиране на гл. ас. д-р Петър Казаков, тъй като в представените
материали няма обективни аргументи за непредоставянето на атестационната карта на
гл.ас. д-р Петър Казаков в срок и за спазване на срока за обжалване в Апелативната
комисия. Липсват и обективни или форсмажорни обстоятелства за извънредно атестиране
към настоящия момент. Апелативната комисия предлага да бъде потвърдена
отрицателната атестация на гл.ас. д-р Петър Казаков и неговото второ атестиране в
приетия от НС срок до година и половина, НС
РЕШИ:
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Потвърждава отрицателната атестация на гл.ас. д-р Петър Казаков и неговото второ
атестиране в приетия от НС срок до година и половина.
По точка седма от дневния ред
7.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, предложи следващото заседание на НС
да бъде на 12 февруари 2016 г. от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Стоянова)

СЕКРЕТАР НА НС:
(проф. д-р Ц. Цачев)
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