РЕШЕНИЯ
(Протокол № 4)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 24.04.2015 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, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн М. Кръстанов,
проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Янев, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц.
д-р А. Андреев, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р С. Порязов и ас. д-р М. Борисов - член със
съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, чл.-кор. Ю. Ревалски (чужб.), проф. дмн В.
Кирякова (чужб.), проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн П.
Бойваленков (чужб.), проф. д-р А. Ескенази, доц. дмн Е. Колев, доц. д-р Е. Сендова
(чужб.) 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 21 души. На
заседанието присъстваха 14, 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. 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 01.01.05 „Диференциални уравнения (Импулсни
функционално-диференциални уравнения и приложения)“. Предложение на научното жури доцент дмн Валерий Христов Ковачев.
4. Избор на жури по процедури по ЗРАСРБ.
5. Доклади.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1 По доклад на Галина Георгиева, гл. счетоводител на ИМИ, за утвърждаване
окончателния бюджет на ИМИ за 2014 година НС
РЕШИ:
Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ за 2014 година.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка трета от дневния ред
Проф. дмн А. Славова, председател на журито по конкурса, прочете доклада от
заседанието по избора. Състояха се разисквания.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира доц. дмн Валерий Христов Ковачев за „професор” за нуждите на ИМИ по
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.05
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„Диференциални уравнения (Импулсни функционално-диференциални уравнения и
приложения)“.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на доц. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно
предложение за научно жури по присъждане на образователната и научна степен
„доктор“ на Мария Джумалиева Стоева, НС
РЕШИ:
Утвърждава научно жури за провеждане на защита на дисертация за придобиване
на ОНС „доктор“ на Мария Джумалиева Стоева на тема: „Алгоритми за изследване на
комбинаторни структури“:
- проф. д-р Цонка Байчева – вътрешен;
- проф. дмн Илия Буюклиев – вътрешен;
- доц. д-р Валентин Бакоев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
- проф. дмн Румен Даскалов – ТУ - Габрово;
- доц. д-р Радка Русева – ФМИ - Шуменски университет.
резерви
- проф. д-р Светлана Топалова – вътрешен;
- доц. д-р Николай Янков – Шуменски университет, външен.
4.2. По доклад на доц. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно
предложение за научно жури по присъждане на научната степен „доктор на
математическите науки“ на проф. д-р Цонка Стефанова Байчева, НС
РЕШИ:
Утвърждава научно жури за провеждане на защита на дисертация за придобиване
на научната степен „доктор на математическите науки“ на проф. д-р Цонка Стефанова
Бойчева на тема: „Оптимални кодове за контрол на грешки и оптични комуникации“:
- акад. проф. дмн Веселин Дренски – вътрешен;
- проф. дмн Иван Ланджев – вътрешен;
- доц. дмн Емил Колев – вътрешен;
- проф. дмн Стефка Буюклиева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
- проф. дмн Румен Даскалов – ТУ - Габрово;
- проф. дмн Никола Зяпков – Шуменски университет;
- доц. д-р Ася Русева – ФМИ - СУ.
резерви
- проф. д-р Николай Манев – вътрешен;
- доц. д-р Мая Стоянова – ФМИ – СУ, външен.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно
предложение за броя докторанти и вида на докторантурите за следващата учебна
2015/2016 година се състоя дискусия.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Предлага за новия прием на докторанти в БАН за учебната 2015/2016 г. както
следва:
- 1 редовна докторантура по Теория на вероятностите и математическа
статистика;
- 2 редовни и 2 задочни докторантури по Информатика;
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- 3 редовни докторантури по Математическо моделиране и приложение на
математиката.
5.2. По доклад на чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, за
утвърждаване на два конспекта по Геометрия от индивидуалния план на Красимир
Кънчев, докторант на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научни ръководители
доц. д-р Георги Ганчев и доц. д-р Огнян Касабов, НС
РЕШИ:
Утвърждава два конспекта по Геометрия от индивидуалния план на Красимир
Кънчев, докторант на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научни ръководители
доц. д-р Георги Ганчев и доц. д-р Огнян Касабов.
5.3. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА,
относно предложение за назначаване на ½ щат по реда на чл. 68 от Устава на БАН на доц.
д-р Иван Георгиев Георгиев се състояха разисквания.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Назначава доц. д-р Иван Георгиев Георгиев на ½ щат по реда на чл. 68 от Устава на
БАН за срок от 1 година.
По точка шеста от дневния ред
6.1. Проф. д-р Н. Димитрова, научен секретар на ИМИ, съобщи за постъпилото
предложение за номинации на МОН за годишните награди за наука Питагор.
След разискването, НС
РЕШИ:
Приема за сведение писмото на МОН за предложения за номинации на МОН за
годишните награди за наука Питагор.
6.2. Проф. д-р Н. Димитрова, научен секретар на ИМИ, съобщи за получения от
Китайското посолство съобщение по електронната поща за желанието им за среща с
представители на ИМИ, като срещата е насрочена за 28.04.2015 г. (вторник) от 11 часа.
6.3. Акад. В. Дренски предложи следващото заседание на НС да бъде на
15.05.2015 г. от 14 часа.

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

СЕКРЕТАР НА НС:
(проф. д-р Ц. Цачев)
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