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Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 6) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 05.06.2015 г.  

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. д-р Ц. Цачев, акад. П. Попиванов, 

акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн В. Кирякова,  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. дмн Е. Колев, доц. д-р А. Андреев, 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. 

ОТСЪСТВАТ: проф. дмн Е. Стоименова (чужб.), проф. дмн И. Ланджев и  

доц. д-р Е. Сендова (чужб.). 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Той поздрави Юлиан Ревалски с избора 

му за академик. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на проф. дмн Стоян 

Недев и на доц. д-р Димо Серафимов. Списъчният състав на НС (включвайки 

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

заседанието присъстваха 21, 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. Приемане на атестации на сътрудници на ИМИ. 

4. Доклади.  

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, информира  членовете на 

Научния съвет за приключилия одит от страна на Президиума на БАН за цялостната 

административна дейност на ИМИ и за препоръките от заповедта на председателя на 

БАН. 

1.2. Акад. Юлиан Ревалски обърна внимание на членовете на Научния съвет, 

че изминава една година от международната конференция „Математически дни в 

София“ и е добре да се започне дейността по подготовката на следващата конференция, 

както и работата по следващото номиниране за „Наградата по математика на ИМИ-

БАН“. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Проф. д-р Ц. Цачев, секретар на НС, обърна внимание, че постъпват 

материали за разглеждане от Научния съвет и в деня на заседанието, което трябва да се 

избягва. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Проф. дмн Виржиния Кирякова, председател на Атестационната комисия 

към НС на ИМИ, прочете доклада на комисията. След това се проведоха обширни 

разисквания.  

След разискванията НС 

РЕШИ: 
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1. Приема предложената атестация на научния състав на ИМИ, съгласно 

Доклада на Атестационната комисия и Приложенията към него. 

2. Приема за сведение предложените от Атестационната комисия резултати по 

атестацията на техническите сътрудници, научно-помощния и административния 

персонал и възлага на Ръководството на ИМИ да ги анализира и вземе решение по 

тях. 

3. Възлага на ръководството на ИМИ да уведоми писмено отрицателно 

атестираните служители и да определи технически сътрудници за изготвяне 

статистически анализ на резултатите от атестацията. 

4. Приема обобщения доклад на Атестационната комисия до Управителния 

съвет на БАН, съдържащ отчета за извършената през 2015 г. атестация в ИМИ. 

5. Изказва благодарност на членовете на Атестационната за извършената от 

тях работа по атестирането. 

6. Резултатите от атестацията да бъдат обявени на уеб-страницата на ИМИ. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на проф. д-р Радослав Павлов относно предложение на комисията 

по признаване на придобита в чужбина ОНС „доктор“ на Александър Илиев Илиев, 

асистент в секция СОФТИС, НС 

РЕШИ: 

Признава придобитата в чужбина ОНС „доктор“ на Александър Илиев Илиев, 

асистент в секция СОФТИС. 

4.2. 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 проф. д-р Владимир Периклиев. Състояха се 

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 

проф. д-р Владимир Периклиев. 

4.3. По доклад на проф. дмн Анжела Попиванова, ръководител на секция 

ДУМФ, 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 проф. дмн Цвятко Рангелов. Състояха се 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 

проф. дмн Цвятко Рангелов. 

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

относно приемане атестацията на Цветослава Иванова Зарева, докторант на 

самостоятелна подготовка, с научни ръководители доц. д-р Тони Чехларова и проф. 

дмн Йохан Давидов, НС 

РЕШИ: 



 3 3 

Приема атестацията на Цветослава Иванова Зарева, докторант на самостоятелна 

подготовка, с научни ръководители доц. д-р Тони Чехларова и проф. дмн Йохан 

Давидов. 

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

относно приемане атестацията на Цветан Илиев Павлов, докторант на самостоятелна 

подготовка, с научни ръководители доц. д-р Иван Держански и проф. дпн Йордан 

Табов и отчисляване с право на защита, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на Цветан Илиев Павлов, докторант на самостоятелна 

подготовка, с научни ръководители доц. д-р Иван Держански и проф. дпн Йордан 

Табов и го отчислява с право на защита. 

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

приемане на атестация и конспекти на изпити от индивидуалния план на Георги 

Великов Иванов, докторант на самостоятелна подготовка към секцията, с научни 

консултанти доц. дмн Емил Колев и доц. д-р Светла Никова, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията за 2014 г. и конспектите за изпити от индивидуалния план 

на Георги Великов Иванов, докторант на самостоятелна подготовка към секцията, с 

научни консултанти доц. дмн Емил Колев и доц. д-р Светла Никова. 

4.7. По доклад на гл. ас. д-р Ирина Георгиева, относно предложение ИМИ да 

бъде съорганизатор на работен семинар „Workshop on Approximation Theory, CAGD, 

Numerical Analysis and Symbolic Computations“ 24-28.08.2015 г. без финансови 

задължения. Средствата, необходими за провеждане на работния семинар ще бъдат 

осигурени по сметката на договори, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор на работен семинар „Workshop on 

Approximation Theory, CAGD, Numerical Analysis and Symbolic Computations“ 24-

28.08.2015 г. без финансови задължения. Средствата, необходими за провеждане на 

работния семинар ще бъдат осигурени по сметката на договори. 

4.8. По доклад на доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ „Информационно 

моделиране“, за приемане на меморандум за разбирателство между 

Телекомуникационния изследователски център на университета на Лимерик, Ирландия 

и ИМИ-БАН, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно приемане на меморандум за разбирателство между 

Телекомуникационния изследователски център на университета на Лимерик, Ирландия 

и ИМИ-БАН. 

4.9. По доклад на доц. д-р Димитър Гелев за сключване на споразумение между 

ИМИ-БАН и Университета на Нюкасъл, Великобритания без финансови ангажименти, 

НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно сключване на споразумение между ИМИ-БАН и 

Университета на Нюкасъл, Великобритания без финансови ангажименти. 

4.10. По доклад на чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, 

относно публикуване на книгата на проф. дмн Петър Русев “BESSEL’S FUNCTIONS” в 

Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ , НС 
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РЕШИ: 

Препоръчва публикуване на книгата на проф. дмн Петър Русев “BESSEL’S 

FUNCTIONS” в Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Проф. д-р Н. Димитрова, научен секретар на ИМИ, информира членовете 

на НС за необходимостта от осигуряване на работно място на Мая Мирчева за престоя 

ѝ като гост-професор. 

5.2. Акад. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, обърна внимание при приемане на 

Правилата за дългосрочни неплатени отпуски, в условията да залегне и условието за 

популяризиране името на Института. 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                              (акад. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

 

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


