РЕШЕНИЯ
(Протокол № 5)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 15.05.2015 г.
от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, проф. д-р Ц. Цачев,
акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев,
проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков,
проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн Е. Колев,
доц. д-р А. Андреев, доц. д-р Е. Сендова, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р С. Порязов и ас.
д-р М. Борисов - член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: акад. П. Попиванов, проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн М.
Кръстанов (чужб.), проф. дмн Н. Кутев 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 19, 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 „главен асистент” за нуждите на ИМИ по 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“. Предложение на научното жури ас. д-р
Асен Георгиев Чорбаджиев.
4. Приемане на атестации на сътрудници на ИМИ и НЛКВ.
5. Доклади.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка трета от дневния ред
Проф. дмн Е. Стоименова, председател на журито по конкурса, прочете доклада
от заседанието по избора. Състояха се разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Избира ас. д-р Асен Георгиев Чорбаджиев за „главен асистент” за нуждите на ИМИ
по 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“.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По доклад на проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на Атестационната
комисия към НС на ИМИ, се състояха разисквания.
След разискванията, НС
РЕШИ:
Отлага разглеждането до получаване на становище от Комисията по научна
политика и структурни промени.
4.2. По доклад на доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на НЛКВ, относно
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обща атестация на служителите на НЛКВ-БАН за периода 01.10.2010 – 31.12.2014 г. , НС
РЕШИ:
Приема доклада на доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на НЛКВ, относно
обща атестация на служителите на НЛКВ-БАН за периода 01.10.2010 – 31.12.2014 г.
По точка пета от дневния ред
5.1. По приемане индивидуалния план на Красимир Бориславов Кънчев, докторант
на самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научни ръководители доц. д-р Георги
Ганчев и доц. д-р Огнян Касабов, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалния план на Красимир Бориславов Кънчев, докторант на
самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научни ръководители доц. д-р Георги Ганчев
и доц. д-р Огнян Касабов.
5.2. По утвърждаване на комисия по признаване на придобита в чужбина ОНС
„доктор“ на Александър Илиев Илиев, асистент в секция СОФТИС. Предложение: проф.
д-р Нели Манева, проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Красимира Иванова, НС
РЕШИ:
Утвърждава комисия по признаване на придобита в чужбина ОНС „доктор“ на
Александър Илиев Илиев, асистент в секция СОФТИС, в състав: проф. д-р Нели Манева,
проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Красимира Иванова.
5.3. По доклад на проф. д-р Цонка Байчева, председател на научното жури по
защита на дисертацията на Мария Джумалиева-Стоева за получаване на ОНС „доктор“,
относно предложение за провеждане на публичната защита във Велико Търново се
състояха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
1. Заседанието за защита на дисертацията на Мария Джумалиева-Стоева за
получаване на ОНС „доктор“ да се проведе в София в сградата на ИМИ.
2. Към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за
заемане на академични длъжности в ИМИ да се добави, че публичните защити на
дисертационни трудове се провеждат на територията на гр. София.
5.4. По доклад на проф. д-р Нели Манева, и.д. ръководител на секция СОФТИС,
относно продължаване срока на договора по чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р Антон
Илиев Илиев на частичен работен ден се състояха разисквания. След разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава срока на договора по чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р Антон
Илиев Илиев на частичен работен ден с 1 година.
5.5. По доклад на проф. д-р Нели Манева, и.д. ръководител на секция СОФТИС,
относно продължаване срока на договора по чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р
Калинка Михайлова Калоянова на частичен работен ден се състояха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава срока на договора по чл. 68 от Устава на БАН на проф. д-р Калинка
Михайлова Калоянова на частичен работен ден с 1 година.
5.6. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА,
относно продължаване срока на договора по чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Борислав
Радков Драганов на частичен работен ден се състояха разисквания. След разискванията,
НС
РЕШИ:
Продължава срока на договора по чл. 68 от Устава на БАН на доц. д-р Борислав
Радков Драганов на частичен работен ден с 1 година.
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5.7. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов, ръководител на секция
„Математическа лингвистика“, относно продължаване срока на договора по чл. 4, ал. 3 от
Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН с една година след навършване
на 65 годишна възраст на доц. д-р Славян Радев се състояха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава срока на договора по чл. 4, ал. 3 от Преходните и заключителни
разпоредби на Устава на БАН с една година след навършване на 65 годишна възраст на
доц. д-р Славян Радев.
5.8. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно
моделиране“, относно продължаване срока на договора по чл. 4, ал. 3 от Преходните и
заключителни разпоредби на Устава на БАН с една година след навършване на 65
годишна възраст на доц. д-р Красимир Марков се състояха разисквания. След
разискванията, НС
РЕШИ:
Продължава срока на договора по чл. 4, ал. 3 от Преходните и заключителни
разпоредби на Устава на БАН с една година след навършването на 65 годишна възраст на
доц. д-р Красимир Марков.
5.9. По доклад на проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно
предложение за провеждане на Национална докторска конференция по математика,
информатика и компютърни науки в периода 15 – 18 октомври 2015 г. с организатор ИМИ
и съорганизатори ФМИ – СУ и ФМИ – ПУ, без финансови ангажименти, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно предложението за провеждане на Национална докторска
конференция по математика, информатика и компютърни науки в периода 15 – 18
октомври 2015 г. с организатор ИМИ и съорганизатори ФМИ – СУ и ФМИ – ПУ, без
финансови ангажименти.
5.10. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция СОФТИС,
относно участие на ИМИ като съорганизатор на симпозиумите EHST 2015, BMSD 2015 и
на конференцията ICTRS 2015 г., НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно участието на ИМИ като съорганизатор на симпозиумите
EHST 2015, BMSD 2015 и на конференцията ICTRS 2015 г. като:
- ИМИ да разпространява Call for Papers чрез електронната поща на ИМИ-БАН;
- IICREST да постави плакати в сградата на ИМИ;
- IICREST да обяви ИМИ като съорганизатор и използва логото на института на
уебсайта на симпозиумите и на всички печатни и други издания, свързани със същите.
5.11. По доклад на проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на проект ДФНИ
И02/19, с предложение ИМИ да бъде организатор на „Семинар по математически и
статистически методи в генетиката“ през м. юли 2015 г. без финансови ангажименти, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно с предложението ИМИ да бъде организатор на „Семинар по
математически и статистически методи в генетиката“ през м. юли 2015 г. като разходите
по организацията ще са за сметка на проекта.
5.12. По писмо на доц. д-р Владимир Бабев относно съдействие и подкрепа от ИМИ
в организиране честването на 100-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Ярослав
Тагамлицки, НС
РЕШИ:
Подкрепя инициативата, като ИМИ ще се включва на експертно ниво при
подготовката на материалите и съдействие при научното участие в мероприятието.
5.13. По обръщение на гл. ас. д-р Георги Димков, пом. директор на ИМИ, относно
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навършването на 130 години от рождението на академик Любомир Чакалов и 120 години
от рождението на академик Никола Обрешков, НС
РЕШИ:
Предлага да се излъчи Инициативен комитет под председателството на академик
Веселин Дренски, председател на НС на ИМИ, който да направи предложения относно
честването на двете годишнини.
5.14. По отчет на проекта за съвместни научни изследвания с Китай на тема
„Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на хибридни
системи“ с ръководител доц. д-р Димитър Гелев, НС
РЕШИ:
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Китай на тема
„Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на хибридни
системи“ с ръководител доц. д-р Димитър Гелев.
5.15. По доклад на гл. ас. д-р Ирина Георгиева относно организиране на Седми
международен турнир на младите математици, София 5-12 юли 2015 г., съвестно с ФМИСУ и ВТУ „Т. Каблешков“, за подкрепа на турнира, предоставяйки административно и
финансово обслужване без финансови задължения от страна на ИМИ, като бъде разкрита
партида на мероприятието, в която да постъпват такси правоучастие, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно подкрепата на турнира от страна на ИМИ, предоставяйки
административно и финансово обслужване без финансови задължения, като титуляр на
сметката да бъде гл. ас. д-р Ирина Георгиева.
По точка шеста от дневния ред
6.1. Акад. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, напомни за спечеления проект по
програма ХОРИЗОНТ’2020 WIDESPREAD-2014-1 TEAMING „Център за върхови
постижения“ (Centre of Excellence on Mathematical Modelling and Advanced Computing in
Science and Engineering), съвместно с Института по информационни и комуникационни
технологии. Акад. Ревалски допълни, че първият етап е одобрен и започва да тече от 1
юни 2015 г. и сега е необходимо да се сформират екипи за работа.
6.2. Проф. д-р Н. Димитрова, научен секретар на ИМИ, съобщи за резултатите от
срещата между ИМИ и втория секретар на Китайското посолство във връзка с обучение на
хора на възраст до 45 години.
6.3. Акад. В. Дренски предложи следващото заседание на НС да бъде на
05.06.2015 г. от 14 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(проф. д-р Ц. Цачев)
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