РЕШЕНИЯ
(Протокол № 11)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 25.11.2016 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова, акад.
П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн
И. Ланджев, 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. др Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн Е. Колев, доц. д-р
В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф.
д-р Н. Кольковска (чужб.) и доц. д-р М. Савов (чужб.).
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстваха 21, както и 1 със съвещателен
глас. 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. Обсъждане на финансовото състояние на ИМИ във връзка с бюджета за 2017
г. при увеличена минимална работна заплата.
4. Доклади.
5. Разни.
Акад. В. Дренски, председател на НС, във връзка с решение на НС, връчи на проф.
дпн Йордан Табов „Медал с лента на ИМИ“ по случай неговата 70-годишнина.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад от акад. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, за обявяване на два
конкурса за заемане на академична длъжност „професор“:
– по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на
обучението по математика (Професионално развитие на учителите за внедряване на
изследователския подход в образованието по математика);
– по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на
обучението по математика (Дидактически модели), НС (с 1 глас „въздържал се“)
РЕШИ:
Обявява два конкурса за заемане на академична длъжност „професор“:
– по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на
обучението по математика (Професионално развитие на учителите за внедряване на
изследователския подход в образованието по математика);
– по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на
обучението по математика (Дидактически модели)
и двата със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник“.
1.2. По доклад от акад. Ю. Ревалски за обявяване на конкурс за заемане на
академична длъжност „доцент“ по област на висше образование 4. Природни науки,

математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност Алгебра и теория на числата (Алгебрични структури), НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата (Алгебрични структури)
със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник“.
По точка втора от дневния ред
Акад. В. Дренски съобщи, че в средата на м. декември ще има заседание на НС.
По точка трета от дневния ред
3.1. Акад. Ю. Ревалски, Директор на ИМИ, представи на членовете на НС
подготвения материал от научното и административно ръководство на ИМИ, свързан с
неотложни мерки относно финансовото състояние на ИМИ във връзка с бюджета за 2017 г.
при увеличена минимална работна заплата.
След състоялата се дискусия, НС
РЕШИ:
С цел оптимизиране и осигуряване на балансирано и устойчиво развитие на научноизследователския състав на ИМИ приема следните мерки и политики:
1. Оптимизиране на научния (нехабилитиран), административен и научнопомощен състав при осигуряване на необходим минимум за нормално изпълнение на
дейностите на ИМИ, чрез:
• Пенсиониране на служители, които заемат щатни длъжности и са придобили
съответни права за пенсиониране (възраст и стаж) съгласно КТ. Изключение от това правило
може да бъде направено от Директора на ИМИ само след обоснован доклад на прекия
ръководител (на секция или отдел).
• Освобождаване на работещи на щатна длъжност пенсионери от
административния и научно-помощния състав. Изключение от това правило може да бъде
направено от Директора на ИМИ само след обоснован доклад на прекия ръководител на
отдел.
• При наличие на финансова възможност и при строг ограничителен режим да
останат да работят на щат в научния състав или да бъдат назначавани на щат в научния
състав за определен период до навършаване на 70 години висококвалифицирани
пенсионирани колеги със значителна научно-изследователска продуктивност.
Срокът за подаване на обосновани предложения за непенсиониране или
неосвобождаване на научен, административен и помощен персонал е 28.11.2016 г. до 11:00 ч.
Горните мерки да се приведат в действие, считано от 01.01.2017 г.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По приемане атестацията на Галина Бобева – редовен докторант към секция
ДУМФ, с научен ръководител проф. дмн Анжела Славова за периода 01.10.2015 –
01.10.2016 г., НС
РЕШИ:
Приема атестацията на Галина Бобева – редовен докторант към секция ДУМФ, с
научен ръководител проф. дмн Анжела Славова за периода 01.10.2015 – 01.10.2016 г.
4.2. По утвърждаване на конспект за конкурсен изпит за „главен асистент“ в област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика
(цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки),
НС

РЕШИ:
Утвърждава конспект за конкурсен изпит за „главен асистент“ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (цифрови
библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки).
4.3. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, р-л на секция МЛ, за избор
на научно жури за конкурс за „главен асистент“, обявен в „Държавен вестник“ бр. 84 от
25.10.2016 г., НС
РЕШИ:
Избира за научно жури за „главен асистент“, обявен в „Държавен вестник“ бр. 84 от
25.10.2016 г.:
1. проф. д-р Радослав Павлов – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Десислава Панева-Маринова – ИМИ-БАН – вътрешен;
3. доц. д-р Константин Рангочев – ИМИ-БАН – вътрешен;
4. проф. д-р Красен Стефанов – ФМИ-СУ – външен;
5. доц. д-р Евгения Ковачева – УНИБИТ – външен.
4.4. По доклад от проф. д-р Николай Живков, р-л на секция ИОВС, за избор на
научно жури за защита на дисертационния труд на докторант на самостоятелна подготовка
Красимир Миланов, НС
РЕШИ:
Избира за научно жури за избор на научно жури за защита на дисертационния труд
на докторант на самостоятелна подготовка Красимир Миланов:
1. проф. дмн Евгения Стоименова – ИИКТ и ИМИ-БАН – вътрешен;
2. проф. дмн Огнян Кунчев – ИМИ-БАН – вътрешен;
3. проф. дмн Леда Минкова – ФМИ-СУ – външен;
4. проф. д-р Татяна Черногорова – ФМИ-СУ – външен;
5. проф. дмн Рачо Денчев – пенсионер – външен.
Резерви:
1. проф. д-р Цветомир Цачев – ИМИ-БАН – вътрешен;
2. доц. д-р Мариян Милев – УХТ-Пловдив – външен.
4.5. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, р-л на секция АГТ, за избор на комисия
за разглеждане на документите на асистент Драгомир Лефтеров Драгнев във връзка с
издаване на удостоверение от ЦО-БАН за признаване на придобита в САЩ ОНС „доктор“,
НС
РЕШИ:
Избира комисия за разглеждане на документите на асистент Драгомир Лефтеров
Драгнев във връзка с издаване на удостоверение от ЦО-БАН за признаване на придобита в
САЩ ОНС „доктор“, в състав:
1. акад. Петър Попиванов;
2. чл.-кор. Олег Мушкаров;
3. проф. дмн Николай Николов.
4.6. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, р-л на секция АЛ, и протокол от заседание
на разширено звено относно зачисляване на Петър Василев Данчев за докторант на
самостоятелна подготовка към секцията с научен консултант доц. д-р Иван Чипчаков на тема
„Асоциативни пръстени с единица и слабо унипотентни мултипликативни групи“, НС
РЕШИ:
Зачислява Петър Василев Данчев за докторант на самостоятелна подготовка към
секция Алгебра и логика с научен консултант доц. д-р Иван Чипчаков на тема „Асоциативни
пръстени с единица и слабо унипотентни мултипликативни групи“.
4.7. По приемане на отчети на проекти за съвместни научни изследвания, НС
РЕШИ:

Приема следните отчети на проекти за съвместни научни изследвания:
– проект за съвместни научни изследвания по ЕБР с Чешка академия на науките на
тема “Content Presentation and Services Integration in Czech and Bulgarian Mathematical Digital
Libraries”, с научен ръководител проф. дмн Петър Станчев;
– проект за съвместни научни изследвания по ЕБР с Латвийска академия на науките
на тема „Приложения на дигитални библиотеки в културата и образованието“, с научен
ръководител проф. д-р Радослав Павлов.
4.8. По проектно предложение на тема „Изразителна способност, разрешимост и
сложност на некласическите логики: теория и приложения в информатиката“ по програма за
двустранно сътрудничество с Русия на ФНИ към МОН, с ръководител на научния колектив
доц. д-р Димитър Гелев, НС
РЕШИ:
Приема проектно предложение на тема „Изразителна способност, разрешимост и
сложност на некласическите логики: теория и приложения в информатиката“ по програма за
двустранно сътрудничество с Русия на ФНИ към МОН, с ръководител на научния колектив
доц. д-р Димитър Гелев.
4.9. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, р-л на секция СОФТИС, и молба от
проф. д-р Мария Нишева-Павлова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на частично
работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. д-р Мария Нишева-Павлова на частично
работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН.
4.10. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, р-л на секция АГТ, и молба от доц. д-р
Донка Василева, относно продължаване на трудовия ѝ договор по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Донка Василева по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
4.11. По доклад от доц. д-р Георги Бояджиев, и.д. ръководител на секция ДУМФ, и
молба от проф. дмн Георги Попов, относно продължаване на трудовия му договор по реда на
§4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дмн Георги Попов по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
4.12. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, ръководител секция ОМИ, и молба от
проф. д-р Кирил Банков, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал. 2
от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължаване на трудовия му договор на проф. д-р Кирил Банков по реда на §4, ал.
2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. Обръща внимание на проф. др К. Банков за активизиране на публикационната му дейност, свързана с ИМИ.
4.13. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, ръководител секция ОМИ, и молба от
доц. д-р Ивайло Кортезов относно преместването му от секция ИОВС в секция ОМИ, НС
РЕШИ:
Премества доц. д-р Ивайло Кортезов от секция ИОВС в секция ОМИ.
4.14. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, председател на Комисията по научна
политика и структурни промени, относно статута на ВНЗ „Информационно моделиране“ с
предложение да се продължи с още 2 години срока на функциониране на звеното, НС
РЕШИ:

Продължава с още 2 години срока на функциониране на ВНЗ „Информационно
моделиране“.
По точка пета от дневния ред
Няма постъпили материали.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(дoц. д-р К. Иванова)

