РЕШЕНИЯ
(Протокол № 1)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 23.01.2015 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. О. Мушкаров, чл.-кор. Ю. Ревалски, 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. 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.
ОТСЪСТВА: доц. дмн Е. Колев.
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 23, 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. Обсъждане на отчетния доклад за дейността на ИМИ за 2014 г.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно доклада
на проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС, за обява на конкурс за
„главен асистент” по научната специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и
математическа статистика, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за „главен асистент” в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика със срок два
месеца от обявата във в. „Държавен вестник”.
1.2. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно музея
„Математика и информатика в България“, предложи проектът за музея да бъде включен
като проект във вътрешния план на ИМИ за следващите две календарни години (20152016), като работилите за музея сътрудници на ИМИ да могат да отчитат тази дейност в
отчетите си в края на всяка от посочените две години. В състоялата се дискусия взеха
участие проф. д-р Цветомир Цачев, проф. дмн Николай Янев, проф. дмн Виржиния
Кирякова, доц. д-р Стоян Порязов и проф. д-р Радослав Павлов. След дискусията, НС
РЕШИ:
Проектът за музея „Математика и информатика в България“ да бъде включен като
проект във вътрешния план на ИМИ за следващите две календарни години (2015-2016),
като работилите за музея сътрудници на ИМИ да могат да отчитат тази дейност в
отчетите си в края на всяка от посочените две години.
1.3. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, съобщи за полученото решение
на УС на БАН от 20.01.2015 г. за отмяна на решението на УС на БАН от 14.03.2001 г.
относно ползването на неплатени отпуски от учените на БАН и че е възложено на
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Комисията по структурните промени и научна политика да направи предложения по този
въпрос за НС, съгласно препоръките на БАН.
1.4. По доклад на чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно изготвяне
на годишните отчети и определянето на точките в Атестационните карти се състоя
дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
1. За организирани от ИМИ научни конференции да бъдат считани:
- конференциите, чието провеждане е утвърдено предварително от НС на ИМИ;
- конференциите, в които ИМИ е основен организатор или съорганизатор;
- конференциите, чието административно-финансово обслужване се извършва в
ИМИ.
2. Създава Апелативна комисия за разглеждане възраженията на атестираните в
състав:
- проф. д-р Радослав Павлов – зам. директор на ИМИ;
- проф. д-р Нели Димитрова - научен секретар на ИМИ;
- проф. д-р Цветомир Цачев – секретар на НС на ИМИ;
- проф. дмн Йохан Давидов – председател на ОС на ИМИ;
- проф. дмн Виржиния Кирякова – председател на АК на ИМИ.
3. В Атестационната карта се определят 20 точки за ръководител на Уч.ИМИ, 10
точки за ръководител на национален отбор. Дейностите в САЧК да се отчитат като
дейност в ИМИ.
По точка втора от дневния ред
2.1. Акад. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ, съобщи за обявения на
19 януари 2015 г. конкурс за избор на академици на БАН. След разискванията, НС
РЕШИ:
Свиква заседание на НС за приемане на номинациите по конкурса за избор на
академици на БАН на 17 февруари 2015 г. от 14 часа.
2.2. Акад. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ, съобщи, че за
заседанието на 30 януари 2015 г. е предвидена дискусия по преименуването на ИМИ. Той
припомни и какво е направено по въпроса до момента.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно
обсъждане на Отчетния доклад на ИМИ за 2014 г. се проведе обширна дискусия. В
дискусията взеха участие проф. дмн Евгения Стоименова, чл.-кор. Юлиан Ревалски, доц.
д-р Андрей Андреев, доц. д-р Стоян Порязов, доц. д-р Евгения Сендова, акад. Веселин
Дренски, проф. Николай Янев. След дискусията, НС
РЕШИ:
Предлага на Общото събрание на учените в ИМИ:
- за научно постижение за 2014 г. предложението на секция „Математическо
моделиране и числен анализ“;
- за научно-приложно постижение за 2014 г. предложенията на секция „Изследване
на операциите, вероятности и статистика“ и секция „Анализ, геометрия и топология“.
По тази точка на заседанието не присъстваха проф. дмн Камен Иванов и доц. д-р
Наталия Кольковска.
От тази точка до края на заседанието не присъства проф. дмн Петър Бойваленков.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на проф. дмн Евгения Стоименова относно приемане на годишния
отчет на НЛКВ за 2014 година, проф. Стоименова каза, че отчетът е коректен и подготвен
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по всички правила. НС
РЕШИ:
Приема годишният отчет на НЛКВ за 2014 г.
4.2. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов относно приемане на годишния
отчет на Лаборатория по телематика за 2014 година, проф. Павлов също каза, че отчетът е
коректен и добре подготвен. След разискванията НС
РЕШИ:
Приема годишния отчет на Лабораторията по телематика за 2014 г. след
съответните корекции.
4.3. По приемане на предложения за докторантури за учебната 2015/2016 година,
НС
РЕШИ:
приема предложенията за докторантури за учебната 2015/2016 година:
- една редовна докторантура по Информатика (Облачни услуги и технологии за
виртуализация – центрове за данни (Big Data));
- една задочна докторантура по Информатика (Виртуализационни технологии при
изграждане на информационни системи);
- една редовна и една задочна докторантура по Информатика;
- една редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение на
математиката в механиката;
- една редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение на
математиката в информатиката;
- една редовна докторантура по Математическо моделиране и приложение на
математиката.
4.4. По утвърждаване на конспекти за изпити от индивидуалните планове на
докторанти, НС
РЕШИ:
Утвърждава:
- конспект по „Инвариантни разстояния и метрики в комплексния анализ“ – изпит
от индивидуалния план на редовния докторант към секция АГТ Любомир Андреев.
- на докторанти към секция ОМИ по „Извънкласна работа по математика в
началното училище“ и „Методика на обучението по дескриптивна геометрия“.
4.5. По одобряване на индивидуални планове на докторанти, НС
РЕШИ:
Одобрява индивидуалния план на Тихомир Иванов, задочен докторант към секция
ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Нели Димитрова.
4.6. По доклад на чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, за
утвърждаване на комисия по признаване на придобита в чужбина ОНС „доктор“ на Стою
Баров, НС
РЕШИ:
Утвърждава комисия по признаване на придобита в чужбина ОНС „доктор“ на
Стою Баров в състав:
- акад. Петър Кендеров;
- проф. дмн Йохан Давидов;
- доц. д-р Георги Ганчев.
4.7. По доклад на проф. дмн Анжела Попиванова, ръководител на секция ДУМФ,
относно предложение за научно жури по обявения конкурс за „професор“ по научната
специалност
01.01.05
Диференциални уравнения
(Импулсни
функционалнодиференциални уравнения и приложения) , НС
РЕШИ:
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Предлага за научно жури по обявения конкурс за „професор“ по научната
специалност 01.01.05 Диференциални уравнения (Импулсни функционалнодиференциални уравнения и приложения):
- проф. дмн Анжела Славова – ИМИ-БАН;
- проф. дмн Цвятко Рангелов – ИМИ-БАН;
- проф. дмн Николай Кутев – ИМИ-БАН;
- проф. дмн Гани Стамов – ТУ-Сливен;
- проф. д-р Ангел Дишлиев – ХТМУ;
- проф. д-р Михаил Тодоров – ТУ-София;
- доц. д-р Георги Венков – ТУ-София.
резерви
- доц. д-р Георги Чобанов – ИМИ-БАН, вътрешен;
- проф. дмн Степан Терзиян – Русенски университет, външен.
4.8. По доклад на проф. дмн Петър Бойваленков, изпълнителен директор на
фондация Георги Чиликов, относно приемане отчета за 2014 г. на Фондацията, НС
РЕШИ:
Приема отчета за 2014 г. на Фондация Георги Чиликов.
4.9. По доклад на проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС,
относно продължаване с 1 година договора на доц. д-р Златогор Минчев по реда на чл. 68
от Устава на БАН се проведоха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава с 1 година договора на доц. д-р Златогор Минчев по реда на чл. 68 от
Устава на БАН.
4.10. По информация за подписан двустранен договор между ИМИ и Фондация
Интелектуал 2050 в Казахстан, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно подписания двустранен договор между ИМИ и Фондация
Интелектуал 2050 в Казахстан.
По точка пета от дневния ред
5.1. Доц. д-р С. Порязов постави въпрос, че до този момент не е получил отговор
за представения през м. ноември 2014 г. рамков договор с Националния авиационен
университет в Украйна.
Проф. д-р Р. Павлов отговори, че е предал договора за мнение от секциите по
информатика. Те са отговорили, че не проявяват интерес към тематиката, представена в
доклада.
Чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, каза докладът да мине на
Директорски съвет и след това ще влезе за разглеждане в НС.
5.2. Проф. дмн В. Кирякова препоръча, ако от страна на подлежащите на
атестиране има въпроси, то те може да се обръщат за разяснение към нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(проф. д-р Ц. Цачев)

4

