РЕШЕНИЯ
(Протокол № 8
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 24.10.2014 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, проф. д-р Ц. Цачев,
акад. П. Попиванов, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев,
проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев,
проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р.
Павлов, доц. дмн Е. Колев, доц. д-р А. Андреев, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Н.
Кольковска, и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф.
д-р А. Ескенази (чужб.), доц. д-р Е. Сендова и доц. д-р С. Порязов (чужб.).
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки
починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 21 души. При
откриването на заседанието присъстват 19, както и 1 със съвещателен глас. Има
необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор на „професор” за нуждите на ИМИ по област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност 01.01.04 Математически анализ. Предложение на
научното жури - доцент дмн Денка Куцарова-Форд.
4. Предложение за приемане на структурни промени в ИМИ.
5. Утвърждаване на Атестационна карта за специалисти с висше и средно
(специално) образование.
6. Доклади.
7. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно обява на
конкурс за „професор” за нуждите на ИМИ в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност 01.01.05 „Диференциални уравнения (Импулсни функционалнодиференциални уравнения и приложения)”, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за „професор” за нуждите на ИМИ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.5. Математика, научна специалност 01.01.05 „Диференциални уравнения (Импулсни
функционално-диференциални уравнения и приложения)” със срок два месеца от обявата
в „Държавен вестник”.
1.2. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно участие
на Института по математика и информатика в учредяване на Гражданско дружество по
Закона за задълженията и договорите с цел създаване на КЛЪСТЕР „Наука-ИновацииСигурност“, НС
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РЕШИ:
Дава съгласие относно участие на Института по математика и информатика в
учредяване на Гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите с цел
създаване на КЛЪСТЕР „Наука-Иновации-Сигурност“, съвместно с други 17 организации.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, информира, че са представени
поисканите от Комисията за научна политика и структурни промени материали от ВНЗ
„Информационно моделиране“. Комисията предлага разглеждането на въпроса за ВНЗ
„Информационно моделиране“ да се отложи за следващо заседание на НС.
По точка трета от дневния ред
3.1. Чл.-кор. Ю. Ревалски, председател на Научно жури, представи доклада на
журито по конкурса за „професор” за нуждите на ИМИ по област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност 01.01.04 Математически анализ с единствен кандидат
доц. дмн Денка Куцарова-Форд. Проведоха се разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира доц. дмн Денка Николова Куцарова-Форд за „професор” за нуждите на
ИМИ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.04
Математически анализ.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Проф. д-р Р. Павлов представи от името на Комисията за научна политика и
структурни промени протокола от съвместното заседание на секциите „Информационни
системи“ и „Софтуерни технологии“ с предложение за обединяване на двете секции, като
новата секция се казва „Софтуерни технологии и информационни системи“. Проведоха
се разисквания, НС
РЕШИ:
1. Закрива секция „Информационни системи“ и секция „Софтуерни технологии“.
2. Считано от 1 ноември 2014 г. разкрива секция „Софтуерни технологии и
информационни системи“ (СофТИС) на базата на щатния състав на двете секции.
3. Избира проф. дмн Петър Станчев за ръководител на секция СофТИС.
По точка пета от дневния ред
Проф. дмн В. Кирякова, председател на Атестационната комисия, запозна
членовете на НС с направеното до сега по Атестационната карта за специалисти с висше и
средно (специално) образование от ИМИ-БАН.
След дискусията, НС
РЕШИ:
1. Математиците и програмистите да бъдат атестирани с Картата за учени.
2. Сътрудниците, които не представят материали за атестиране, се атестират
отрицателно.
3. Атестационната комисия да представи предложение за прагово число за
положително атестиране, въз основа на което при бъдещи атестации атестационната
комисия да дава предложение за положително или отрицателно атестиране на дадения
сътрудник.
4. Приема се атестационната Карта за научно-техническия персонал.
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По точка шеста от дневния ред
6.1. По приемане на конспекти за кандидат-докторантски изпити, НС
РЕШИ:
Приема конспектите за кандидат-докторантски изпити по:
- Математическо моделиране и приложение на математиката;
- Информатика.
6.2. По протокол от заседание на секция „Анализ, геометрия и топология“ за
зачисляване на Красимир Бориславов Кънчев като докторант на самостоятелна
подготовка на тема „Върху геометрията на минималните повърхнини в 4-мерно
евклидово пространство или пространство на Минковски“ с научни консултанти доц. д-р
Георги Ганчев и доц. д-р Огнян Касабов, НС
РЕШИ:
Зачислява Красимир Бориславов Кънчев като докторант на самостоятелна
подготовка на тема „Върху геометрията на минималните повърхнини в 4-мерно
евклидово пространство или пространство на Минковски“ с научни консултанти доц. д-р
Георги Ганчев и доц. д-р Огнян Касабов.
6.3. По приемане на индивидуални планове, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалните планове на:
- Георги Христов Добринков, редовен докторант към секция МОИ, с научен
ръководител проф. дмн Петър Бойваленков и научен консултант доц. д-р Лиан Неделчев
за втората година от докторантурата;
- Станислава Славова Славова, задочен докторант към секция „Математическа
лингвистика“, с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава
Панева;
- Мария Степановна Димова, задочен докторант към секция „Математическа
лингвистика“, с научни ръководители проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава
Панева.
6.4. По приемане на атестации, НС
РЕШИ:
Приема атестациите на:
- Стоян Иванов Ненков, задочен докторант към секция „Изследване на
операциите, вероятности и статистика“, с научен ръководител проф. дмн Евгения
Стоименова за периода 01.01.2013 – 31.10.2014 г. със забележка: да си вземе изпитите по
език и по компютърна грамотност;
- Георги Христов Добринков, редовен докторант към секция МОИ, с научен
ръководител проф. дмн Петър Бойваленков и научен консултант доц. д-р Лиан Неделчев
за периода 01.08.2013-31.07.2014 г.;
- Красимир Андреев Ангелов, задочен докторант към секция „Математическо
моделиране и числен анализ“ с научен ръководител доц. д-р Наталия Кольковска за
периода 01.08.2013-31.07.2014 г.
6.5. Приемане на конспект за изпит от индивидуалния план на Любомир
Владимиров Андреев, редовен докторант към секция „Анализ, геометрия и топология“ с
научен ръководител проф. дмн Николай Николов на тема „d задача – метод на
Хьормандер“ , НС
РЕШИ:
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Приема конспекта за изпит от индивидуалния план на Любомир Владимиров
Андреев, редовен докторант към секция „Анализ, геометрия и топология“, с научен
ръководител проф. дмн Николай Николов на тема „d задача – метод на Хьормандер“.
6.6. По доклад на проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Борислав Лазаров, научни
консултанти на Румяна Несторова, за отчисляване с право на защита, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Румяна Несторова, докторант на самостоятелна
подготовка към секция ОМИ.
6.7. По доклад на доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция „Алгебра и
логика“ за назначаване на проф. дмн Дойчин Толев на 1/2 работно време по реда на чл.
68 от Устава на БАН, считано от 01.11.2014 г. до края на сабатикъла му се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно за назначаване на проф. дмн Дойчин Толев на 1/2 работно
време по реда на чл. 68 от Устава на БАН, считано от 01.11.2014 г. до 30.09.2015 г.
6.8. По доклад на чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология“, за продължаване договора на проф. дмн Йохан Давидов по реда
на § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН се проведоха
разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно продължаване с 1 година договора на проф. дмн Йохан
Давидов по реда на § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на
БАН.
6.9. По доклад на проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция
„Изследване на операциите, вероятности и статистика“, за продължаване договора на
проф. дмн Любен Мутафчиев по реда на § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни
разпоредби на Устава на БАН се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно продължаване с 1 година договора на проф. дмн Любен
Мутафчиев по реда на § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на
БАН.
6.10. По доклад на чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция „Анализ,
геометрия и топология“, за назначаване на доц. д-р Йорданка Панева-Коновска на 1/4
работно време по реда на чл. 68 от Устава на БАН, като бъде прекратено членството ѝ
като асоцииран член на ИМИ се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно назначаване на доц. д-р Йорданка Панева-Коновска на 1/4
работно време по реда на чл. 68 от Устава на БАН, като бъде прекратено членството ѝ
като асоцииран член на ИМИ.
6.11. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ
„Информационно моделиране“, за избиране на проф. дпн Йордан Табов за асоцииран
член на ИМИ се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира проф. дпн Йордан Табов за асоцииран член на ИМИ.
6.12. По доклад на Здравка Желева, канцелария „Образователни програми“,
относно утвърждаване на учебните програми и преподавателските екипи през новата
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2014-2015 учебна година в магистърските програми „Управление на проекти в ИТ и
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“, съвместно с НБУ, НС
РЕШИ:
Утвърждава учебните програми и преподавателските екипи през новата 2014 2015 учебна година в магистърските програми „Управление на проекти в ИТ и
Финансово- счетоводен мениджмънт и застраховане“, съвместно с НБУ.
6.13. По доклад на проф. дмн Светослав Марков, относно предложение ИМИ
да бъде съорганизатор на МК БИОМАТ-2015, както да осигури административнофинансово обслужване и да бъде сложен линк на сайта на ИМИ към сайта
http://www.biomath.bg/2015/, НС
РЕШИ:
1. Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор на МК БИОМАТ-2015, както да
осигури административно-финансово обслужване и да бъде сложен линк на сайта на
ИМИ към сайта http://www.biomath.bg/2015/.
2. Препоръчва Ръководството на ИМИ да разглежда и подписва документи само
на тези проекти и конференции, на които ИМИ е обслужващо звено и за които НС е дал
съгласие ИМИ да бъде съорганизатор.

По точка седма от дневния ред
Проф. дмн Николай Янев напомни за решението на НС да се събере комисията
за избор на редакционен съвет на списание „Плиска“. Молбата му е в срок до 1 седмица да
се изпратят предложения до комисията и до председателя на НС.
Акад. П. Попиванов обърна внимание, че 23-та книжка на сп. „Плиска“ е под
печат.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(проф. д-р Ц. Цачев)
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