РЕШЕНИЯ
(Протокол № 8)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 02.09.2016 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, доц. д-р К. Иванова, акад. П. Попиванов,
акад. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов,
проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков,
проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов,
доц. дмн Е. Колев, доц. д-р В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р М. Савов и доц. д-р
Н. Кольковска.
ОТСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн И. Ланджев,
проф. дмн Й. Давидов, проф. д-р Н. Димитрова и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен
глас.
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 25 души. На заседанието присъстваха 20. 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. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По предложение на директора на ИМИ акад. Ю. Ревалски за допълване на
Атестационната комисия с Диана Христова (заместник главен счетоводител на ИМИ) като
представител на администрацията, НС
РЕШИ:
Допълва Атестационната комисия към НС на ИМИ с представител
администрацията – Диана Христова (заместник главен счетоводител на ИМИ).

на

1.2. По предложение от Директорския съвет, секция „Анализ, геометрия и топология“
да преведе половината страници на юбилейния том с избрани трудове на проф. Ярослав
Тагамлицки, във връзка с честване на 100-годишнината от рождението му, НС
РЕШИ:
Отлага се за следващо заседание на НС, след обсъждане на заседание на секцията.
По точка втора от дневния ред
Акад. В. Дренски обърна внимание на Ръководството, че има проблем с достъпа до
сайта на ИМИ.
По точка трета от дневния ред
3.1. По приемане атестацията за периода 01.08.2015-31.07.2016 г. на:
- Мария Степановна Димова – задочен докторант към секция Математическа
лингвистика с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева;
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- Станислава Славова Славова–Петкова – задочен докторант към секция
Математическа лингвистика с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р
Десислава Панева, НС
РЕШИ:
Приема атестацията за периода 01.08.2015-31.07.2016 г. на:
- Мария Степановна Димова – задочен докторант към секция Математическа
лингвистика с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева;
- Станислава Славова Славова–Петкова – задочен докторант към секция
Математическа лингвистика с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р
Десислава Панева.
3.2. По приемане индивидуалните планове за четвъртата година на подготовка на:
- Мария Степановна Димова – задочен докторант към секция Математическа
лингвистика с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева;
- Станислава Славова Славова-Петкова – задочен докторант към секция
Математическа лингвистика с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р
Десислава Панева, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалните планове за четвъртата година на подготовка на:
- Мария Степановна Димова – задочен докторант към секция Математическа
лингвистика с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева;
- Станислава Славова Славова-Петкова – задочен докторант към секция
Математическа лингвистика с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р
Десислава Панева.
3.3. По доклад от доц. д-р Наталия Кольковска, научен ръководител на Красимир
Ангелов, задочен докторант към секция ММЧА, за прекъсване на докторантурата му за една
година, НС
РЕШИ:
Прекъсва докторантурата на Красимир Ангелов, задочен докторант към секция
ММЧА, за срок от една година.
3.4. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, научен ръководител на Георги
Добринков, редовен докторант в секция МОИ, относно атестирането му за периода
01.08.2015-31.07.2016 и отчисляването му с право на защита, НС
РЕШИ:
1. Приема атестацията на Георги Добринков, редовен докторант в секция МОИ, за
периода 01.08.2015-31.07.2016 г.
2. Отчислява с право на защита Георги Добринков, редовен докторант в секция МОИ,
с научен ръководител проф. дмн П. Бойваленков и научен консултант доц. д-р Л. Неделчев.
3.5. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно
проектните предложения, в които ИМИ–БАН е базова организация, във връзка с обявените
от ФНИ конкурсни сесии, НС
РЕШИ:
Подкрепя участието в следните проектни предложения за ФНИ-2016 от ИМИ-БАН
като базова организация с 19 „да“ и 1 „въздържал се“:
• Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.
1. Тема „Съвременни методи в конструктивната теория на функциите”
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2.

3.

4.

5.

•
1.

Ръководител на проекта: проф. дмн Камен Иванов.
Стойност на проекта: 120 000 лв.
Срок на проекта: 3 години.
Тема „Алгебрични и геометрични методи в диференциалните уравнения,
интегруемост и неинтегруемост”
Ръководител на проекта: чл.-кор. проф. дмн Емил Хорозов.
Стойност на проекта: 120 000 лв.
Срок на проекта: 3 години.
Тема: „Концепции и модели на иновативни екосистеми с цифрово културно
съдържание”
Ръководител на проекта: проф. д-р Радослав Павлов.
Стойност на проекта: 112 000 лв.
Срок на проекта: 2 години.
Тема: „Съвременни математически методи за анализ на големи данни с приложения
в геофизиката”
Ръководител на проекта: проф. дмн Огнян Кунчев.
Стойност на проекта: 120 000 лв.
Срок на проекта: 3 години.
Тема: „Кодове и комбинаторни конфигурации”
Ръководител на проекта: проф. дмн Илия Буюклиев.
Стойност на проекта: 120 000 лв.
Срок на проекта: 3 години.
Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 г.
Тема: „Модели и концепции на сериозни образователни игри чрез свързани
мултимедийни ресурси от военно-историческото наследство”
Ръководител на проекта: ас. д-р Николай Ноев.
Стойност на проекта: 19 300 лв.
Срок на проекта: 2 години.

3.6. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, р-л на секция СофТИС, за избор на
научно жури за защита на дисертационния труд на Бонимир Пенчев, докторант на
самостоятелна подготовка, НС
РЕШИ:
Избира за жури:
1. проф. д-р Аврам Ескенази - ИМИ-БАН;
2. доц. д-р Димитрина Полимирова - НЛКВ;
3. доц. д-р Веселина Жечева - БСУ;
4. проф. д-р Владимир Сълов - Икономически университет Варна;
5. доц. д-р Николай Стоянов - Институт по отбрана.
Резерви:
1. доц. д-р Красимира Иванова - ИМИ-БАН, вътрешен;
2. доц. д-р Мая Божилова - Институт по отбрана, външен.
3.7. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, р-л на секция ОМИ, относно утвърждаване
на 22 Програми за обучение (по приложен списък) за повишаване квалификацията на
педагогически специалисти.
След проведените разисквания, НС
РЕШИ:
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Подкрепя предложението за 22 Програми за обучение за повишаване квалификацията
на педагогически специалисти, като възлага на доц. И. Кортезов и доц. Кр. Иванова да дадат
мнение на следващо заседание.
3.8. По становище от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА, и
заявление от доц. д-р Милена Димова относно назначаването ѝ на частичен трудов договор,
по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Милена Димова на частично работно време
по реда на чл. 68 от Устава на БАН за срок от 1 година.
3.9. По протокол от заседание на секция „Математическа лингвистика“ с предложение
за избиране на доц. д-р Десислава Панева-Маринова за ръководител на секцията за
следващия четиригодишен мандат. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Десислава
„Математическа лингвистика“.

Панева-Маринова

за

ръководител

на

секция

3.10. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, р-л на секция ММЧА, за избор на
научно жури по конкурса за „доцент“ за нуждите на ИМИ в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
(Теоретичен и числен анализ на процеси в биологичните и инженерни науки), НС
РЕШИ:
Избира за жури:
1. проф. дтн Светослав Ганчев Иванов - Институт по механика-БАН;
2. проф. дмн Иван Ганчев Иванов - Стопански факултет на СУ;
3. доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев - ИИКТ-БАН;
4. проф. дмн Светослав Маринов Марков - ИМИ-БАН;
5. проф. д-р Петър Борисов Миланов - ИМИ-БАН;
6. доц. д-р Наталия Тодорова Кольковска - ИМИ-БАН;
7. доц. д-р Иван Благоев Бажлеков - ИМИ-БАН.
Резерви:
доц. д-р Гергана Бенчева - ИККТ-БАН, външен;
проф. д-р Нели Димитрова - ИМИ-БАН, вътрешен.
3.11. По доклад от гл. ас. д-р Ирина Георгиева относно участието на ИМИ като
съорганизатор на 5-тия международен работен семинар „Workshop on Approximation Theory,
CAGD, Numerical Analysis and Symbolic Computations“ с предложение за провеждането му в
ИМИ от 6-11.09.2016 г., НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор без финансови ангажименти на 5-тия
международен работен семинар „Workshop on Approximation Theory, CAGD, Numerical
Analysis and Symbolic Computations“ в ИМИ от 6 до 11.09.2016 г.
3.12. По доклад от проф. дмн Светослав Марков относно участието на ИМИ като
съорганизатор на Конференция по Математическо моделиране и научни изчисления –
MMSC’2016 с предложение за:
• Административно-счетоводното обслужване на конференцията;
• Поставяне на линк към сайта на ИМИ към сайта http//www.biomath.bg/MMSC’2016;
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• Участие на колеги от ИМИ с доклади на конференцията. НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор без финансови ангажименти на
Конференция по Математическо моделиране и научни изчисления – MMSC’2016 за:
• Административно-счетоводното обслужване на конференцията;
• Поставяне на линк към сайта на ИМИ към сайта http//www.biomath.bg/MMSC’2016;
• Участие на колеги от ИМИ с доклади на конференцията.
3.13. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, р-л на секция СофТИС, относно участие
на ИМИ като съорганизатор на симпозиум BMSD 2017, организиран от Международния
институт IICREST със следните права и задължения:
• ИМИ да разпространява Call for Papers чрез e-mail на ИМИ-БАН;
• IICREST да постави плакати в сградата на ИМИ;
• IICREST да обяви ИМИ като съорганизатор и използва логото на института на уебстраниците на мероприятията и на всички печатни и други издания, свързани със
същите. НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор без финансови ангажименти на симпозиум
BMSD 2017, организиран от Международния институт IICREST, със следните права и
задължения:
• ИМИ да разпространява Call for Papers чрез e-mail на ИМИ-БАН;
• IICREST да постави плакати в сградата на ИМИ;
• IICREST да обяви ИМИ като съорганизатор и използва логото на института на уебстраниците на мероприятията и на всички печатни и други издания, свързани със
същите.
3.14. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, р-л на секция Алгебра и логика, относно
участие на ИМИ като съорганизатор на научната конференция по математическа логика,
посветена на 80-годишнина на проф. Димитър Скордев в периода 7-9 октомври 2016 г., НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор без финансови ангажименти на научната
конференция по математическа логика, посветена на 80-годишнина на проф. Димитър
Скордев в периода 7-9 октомври 2016 г.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Проф. Р. Павлов съобщи за дадената подкрепа на кандидата Калин Колев за
наградата Джон Атанасов поради срока 19.08.2016 г.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Подкрепя кандидатурата на Калин Колев за наградата Джон Атанасов.
4.2. Проф. О. Кунчев предложи да се включи представител на ИМИ в
организационния комитет на конференцията за проф. Тагамлицки.
4.3. Проф. В. Кирякова напомни за предстоящите годишнини на първите директори
на ИМИ акад. Л. Чакалов и акад. Н. Обрешков.
След разискванията, НС
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РЕШИ:
Възлага на секция „Анализ, геометрия и топология“ да организира поне еднодневен
семинар, посветен на акад. Л. Чакалов и акад. Н. Обрешков.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(дoц. д-р К. Иванова)

6

