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Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 3) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 27.03.2015 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 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. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Сендова, доц. дмн Е. Колев, доц. д-р И. Чипчаков, 

доц. д-р С. Порязов и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен глас. 

ОТСЪСТВАТ: проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. д-р А. 

Ескенази и доц. д-р Н. Кольковска (чужб.). 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС (включвайки 

починалия проф. Евгений Николов) е 25 души. Редуцираният състав е 22 души. На 

заседанието присъстваха 20, 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 проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за 

БАН. 

4. Избор на жури по процедури по ЗРАСРБ. 

5. Доклади.  

6. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ, съобщи за решенията от 

Протокол 38 на ОС на БАН от 02.02.2015 г. относно размера на средствата по процедури. 

След разисквания, НС 

РЕШИ: 

Предлага административното ръководство да внесе предложение в НС на ИМИ 

какво да се прави – процедурите да се изплащат в рамките на гласуваните от ОС на БАН 

суми или в рамките на определените в Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ на БАН с доплащане от 

собствени средства. 

2.2. Акад. Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ, информация членовете 

на НС за награждаване на проф. Мартин Касабов от Департамента по математика на 

Университета Корнел в Итака, САЩ с „Наградата по математика на ИМИ“ 2014 г.  

По точка трета от дневния ред 

Проф. дмн Е. Стоименова представи обсъжданията в ОС на БАН по проекта за 

Закон за изменение и допълнение на Закона за БАН. 
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По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС, 

относно предложение за научно жури за конкурса за „доцент“ по Теория на вероятностите 

и математическа статистика, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава научно жури за конкурса за „доцент“ по Теория на вероятностите и 

математическа статистика в състав: 

- проф. дмн Евгения Стоименова – вътрешен; 

- проф. дмн Николай Янев – вътрешен; 

- проф. дмн Огнян Кунчев – вътрешен; 

- доц. д-р Младен Савов – вътрешен; 

- проф. дмн Косто Митов – НВУ; 

- доц. д-р Нейко Нейков - НИМХ-БАН; 

- проф. дмн Леда Минкова – ФМИ-СУ. 

резерви 

- доц. д-р Ралица Георгиева – вътрешен; 

- доц. д-р Дончо Дончев – външен. 

4.2. По доклад на проф. д-р Цветомир Цачев, ръководител на секция ИОВС, 

относно предложение за научно жури за конкурса за „главен асистент“ по Теория на 

вероятностите и математическа статистика и конспект за изпита, НС 

РЕШИ: 

1. Утвърждава научно жури за конкурса за „главен асистент“ по Теория на 

вероятностите и математическа статистика в състав: 

- проф. дмн Евгения Стоименова – вътрешен; 

- проф. дмн Николай Янев – вътрешен; 

- доц. д-р Младен Савов – вътрешен; 

- доц. д-р Нейко Нейков - НИМХ-БАН; 

- проф. дмн Леда Минкова – ФМИ-СУ. 

резерви 

- проф. дмн Елисавета Панчева – вътрешен; 

- доц. д-р Дончо Дончев – външен. 

2. Приема предложеният конспект за изпита. 

4.3. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА, 

относно предложение за научно жури за провеждане на защита на дисертация за 

придобиване на ОНС „доктор“ на тема: „Характеризация на приближенията с операторите 

на  Баскаков и на Майер-Кьониг и Целер“ на ас. Иван Иванов Гаджев, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава научно жури за провеждане на защита на дисертация за придобиване 

на ОНС „доктор“ на тема: „Характеризация на приближенията с операторите на  Баскаков 

и на Майер-Кьониг и Целер“ на ас. Иван Иванов Гаджев в състав: 

- акад. Благовест Сендов – външен; 

- проф. дмн Камен Иванов – вътрешен; 

- проф. д-р Николай Кюркчиев – вътрешен; 

- доц. д-р Румен Улучев – ВТУ-София; 

- проф. дмн Гено Николов – ФМИ-СУ. 

резерви 

- проф. дмн Евгения Попова – вътрешен; 

- доц. д-р Първан Първанов – външен. 
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По точка пета от дневния ред 

5.1 По приемане на конспекти за кандидат-докторантски изпити, НС 

РЕШИ: 

Приема конспектите за кандидат-докторантски изпити по: 

- Информатика; 

- Математическо моделиране и приложение на математиката. 

5.2 По приемане на индивидуалните планове на докторанти, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалните планове на: 

- Анани Георгиев Ризов, задочен докторант към секция СОФТИС; 

- Йордан Щонов Пойдовски, задочен докторант към секция СОФТИС. 

5.3. Акад. П. Кендеров прочете доклад от комисията за признаване на придобитата 

в чужбина образователна и научна степен „доктор“ на ас. Стою Баров.  

придобитата в чужбина образователна и научна степен „доктор“ на ас. Стою Баров. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Признава придобитата в чужбина  образователна и научна степен „доктор“ на ас. 

Стою Баров.  

5.4. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ, 

относно продължаване трудовия договор на проф. дмн Николай Драганов Кутев по чл. 4, 

ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН с една година след 

навършване на 65 годишна възраст се проведоха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Николай Драганов Кутев по чл. 4, ал. 3 

от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН с една година след 

навършване на 65 годишна възраст. 

5.5. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ, 

относно продължаване трудовия договор на доц. д-р Георги Иванов Чобанов по чл. 4, ал. 

3 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН с една година след 

навършване на 65 годишна възраст се проведоха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Георги Иванов Чобанов по чл. 4, ал 3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН с една година след навършване 

на 65 годишна възраст. 

5.6. По заявление на проф. дмн Петър Любомиров Станчев, ръководител на секция 

СОФТИС, относно продължаване на трудовия договор по чл. 4, ал. 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН с една година след навършване на 65 

годишна възраст се проведоха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Петър Любомиров Станчев по чл. 4, 

ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН с една година след 

навършване на 65 годишна възраст. 

5.7. По доклад на доц. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно 

продължаване на трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р Николай 

Лазаров Манев на частично работно време за срок от 1 година се проведоха разисквания. 

След разискванията, НС 
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РЕШИ: 

Продължава трудовия договор по чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р Николай 

Лазаров Манев на частично работно време за срок от 1 година. 

5.8 По доклад от проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на Атестационната 

комисия относно предлагани промени се проведе дискусия.  

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

1. Освобождава проф. д-р Людмила Димитрова като член на Атестационната 

комисия. 

2. Избира проф. дмн Евгения Стоименова за член на Атестационната комисия. 

3. Удължава мандата на Атестационната комисия до изтичане срока на мандата на 

настоящия Научен съвет, февруари 2016 г. 

4. Упълномощава Атестационната комисия и Комисията за научна политика и 

структурни промени да разгледат съвместно възникналите особени случаи при 

атестирането и да ги представят за обсъждане от НС. 

5.9. По предложение от секция СОФТИС и ВНЗ „Информационно 

моделиране“ относно организиране на Конференция по информатика, посветена на 80 

години от рождението на проф. Петър Бърнев, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ да е единият от съорганизаторите на Конференция по 

информатика, посветена на 80 години от рождението на проф. Петър Бърнев. 

5.10. По доклад от гл. ас. д-р Иван Георгиев, секция ММЧА, относно участие на 

ИМИ като съорганизатор на European Study Group with Industry’113 съвместно с ИИКТ и 

ФМИ, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участие на ИМИ като съорганизатор на European Study 

Group with Industry’113 съвместно с ИИКТ и ФМИ, без финансови ангажименти. 

5.11. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ, 

относно участието на ИМИ като организатор на конференцията „New Trends in the 

Applications of Differential Equations in Sciences”, както и трудовете на конференцията да 

се публикуват в поредицата Плиска, без финансов ангажимент от страна на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие относно участието на ИМИ като организатор на конференцията 

„New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences” без финансови 

ангажименти. 

2. Трудовете на конференцията да се публикуват в поредицата Плиска. 

5.12. По предложение на проф. дмн Йохан Давидов, ръководител на проекта на 

бюджетна субсидия на БАН „Многомерен комплексен анализ и комплексна геометрия“ за 

преименуване на проекта в „Многомерен комплексен анализ, диференциална геометрия и 

топология“, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно преименуване на проекта на бюджетна субсидия на БАН 

„Многомерен комплексен анализ и комплексна геометрия“ в „Многомерен комплексен 

анализ, диференциална геометрия и топология“. 
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5.13. По предложение на проф. дмн Николай Янев за преименуване на ПЛИСКА – 

Български математически студии (PLISKA – Studia Mathematica Bulgarica) и избиране на 

Editorial Board и на Advisory Board се състоя дискусия. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

1. Преименува „ПЛИСКА - Български математически студии“ (PLISKA – Studia 

Mathematica Bulgarica) в „ПЛИСКА – Математически студии“ (PLISKA – Studia 

Mathematica). 

2. Потвърждава предложеният Editorial Board и редактор. 

3. Потвърждава предложеният Advisory Board. 

5.14. По доклад на доц. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно 

статията „За морала в математическата колегия“, публикувана в „Математика плюс“, 

касаещ подкрепата на  ИМИ за това списание и писмо от акад. Петър Кендеров се 

проведоха разисквания. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

1. Институтът по математика и информатика се разграничава от публикуването на 

статията на стр. 4-6 в сп. "Математика плюс", бр. 1 от 2015 г., тъй като счита за 

недопустимо такъв вид материали да се публикуват в списание за деца и ученици - с вот 

19 „за“ и 1 „против“. 

2. НС на ИМИ изисква от Редакционната колегия на сп. „Математика плюс“ името 

на Института по математика и информатика да не бъде споменавано в списанието като 

организация, която подкрепя или съдейства за неговото издаване - с вот 15 „за“, 2 

„въздържали се“ и 3 „против“. 

3. НС на ИМИ настоява пред Редакционната колегия на сп. „Математика плюс“ 

тези решения да бъдат публикувани в следващия брой на сп. „Математика плюс“ - с вот 19 

„за“ и 1 „против“. 

4. НС на ИМИ обръща внимание на Редакционната колегия, че е неприемливо в 

адреса на редакцията да се използва името на Института по математика и информатика. 

По точка шеста от дневния ред 

 

6.1. Доц. д-р С. Порязов предложи към Научния съвет да се сформира Комисия по 

етика, към която да се обръщат тези, които смятат, че са засегнати, като това бъде 

предложено на Общото събрание на учените. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                              (акад. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

 

  (Г. Генчев)                           (проф. д-р Ц. Цачев) 


