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Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 4) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 15.04.2016 г. 

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, акад. П. Попиванов, чл.-кор. О. Мушкаров, 

проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев,  проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. 

Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн П. Бойваленков,  проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р 

А. Ескенази, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. Павлов, проф. д-р 

Ц. Цачев, доц. дмн Е. Колев, доц. д-р В. Милушева, доц. д-р К. Иванова, доц. д-р М. 

Савов, доц. д-р Н. Кольковска и ас. д-р М. Борисов - член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски (чужб.), проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. 

дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн О. Кунчев (чужб.) и доц. д-р И. Чипчаков. 

Проф. д-р Р. Павлов, зам. директор на ИМИ откри заседанието. Списъчният състав 

на НС е 25 души. Редуцираният състав е 21 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. Избор на ръководство на Научния съвет. 

2. Доклад на Директора на ИМИ.  

3. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

3. Доклади.  

4. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Проф. д-р Р. Павлов, зам. директор на ИМИ, съобщи за резултатите от 

проведеното гласуване за избор на нов Научен съвет на ИМИ. От името на Ръководството 

на ИМИ той предложи акад. Веселин Дренски за председател. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира акад. Веселин Дренски за председател на Научния съвет.  

Новоизбраният председател на НС направи следните предложения за ръководство 

на Научния съвет: 

- проф. д-р Цветомир Цачев за заместник-председател; 

- доц. д-р Красимира Иванова за секретар.  

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Цветомир Цачев за заместник-председател и доц. д-р Красимира 

Иванова за секретар на Научния съвет.  

След избора на ръководство на Научния съвет заседанието продължи под 

председателството на акад. Веселин Дренски. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Проф. д-р Р. Павлов, зам. директор на ИМИ, информира членовете на НС за 

прекратяване на трудовия договор на доц. д-р Георги Тупаров по реда на чл. 68 от Устава 

на БАН. 

Проф. д-р А. Ескенази отбеляза, че сътрудничеството на доц. д-р Георги Тупаров е 

една успешна инициатива на Научния съвет. 
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2.2. По приемането на утвърдения бюджет на ИМИ за 2015 г. Галина Георгиева, 

гл. счетоводител на ИМИ съобщи за направените корекции на бюджет на ИМИ за 2015 г. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема окончателния бюджет на ИМИ за 2015 г.  

2.3. По обява на конкурс за заемане на академична длъжност професор проф. д-р Р. 

Павлов, зам. директор на ИМИ, представи доклад за обява на конкурс за професор за 

нуждите на ИМИ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 

Изчислителна математика (Числен и теоретичен анализ на нелинейни частни 

диференциални уравнения) След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за професор за нуждите на ИМИ по област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. 

Математика, научна специалност Изчислителна математика (Числен и теоретичен анализ 

на нелинейни частни диференциални уравнения) със срок 2 месеца от обявата в 

„Държавен вестник“.  

По точка трета от дневния ред 

3.1 Акад. В. Дренски, председател на НС, предложи през 2017 година да се 

проведе конференция „Математически дни в София“, както и да се изберат председатели 

на програмния комитет и на организационния комитет на конференцията. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

1. през 2017 година да се проведе конференция „Математически дни в София“; 

2. избира акад. Станимир Троянски за председател на програмния комитет на 

конференцията „Математически дни в София“; 

3. избира акад. Юлиан Ревалски за председател на организационния комитет на 

конференцията „Математически дни в София“. 

3.2 Акад. В. Дренски, председател на НС, предложи да се връчи на акад. Петър 

Попиванов „медал с лента на ИМИ“ и грамота по случай неговата 70-годишнина. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Награждава акад. Петър Попиванов с „медал с лента на ИМИ“ и грамота по случай 

неговата 70-годишнина. 

По точка четвърта от дневния ред 

Потвърдени бяха решенията на Научния съвет, взети на 26.02.2016 г. 

(Протокол 3 от. 26.02.2016 г.):  

4.1. По приемане на индивидуалния план на Младен Георгиев, задочен докторант 

към секция СОФТИС, с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова, НС 

РЕШИ: 

Приема индивидуалния план на Младен Георгиев, задочен докторант към секция 

СОФТИС, с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова. 

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

относно приемане на конспект за изпит от индивидуалния план на Николай Николов, 

редовен докторант към секцията, с научен ръководител проф. дмн Евгения Стоименова, 

по „Рангови и порядкови статистики“, НС 

РЕШИ: 

Приема конспект за изпит от индивидуалния план на Николай Николов, редовен 

докторант към секцията, с научен ръководител проф. дмн Евгения Стоименова, по 

„Рангови и порядкови статистики“. 
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4.3. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, във връзка с представен годишен 

отчет на Фондация „Георги Чиликов“, НС 

РЕШИ: 

Приема представения годишен отчет на Фондация „Георги Чиликов“. 

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

относно продължаване частичния трудов договор на проф. дмн Михаил Иванов 

Кръстанов, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състояха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава частичния трудов договор на проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.5. Проф. дмн Николай Кутев прочете доклада на проф. дмн Анжела Славова, 

председател на научното жури, относно предложението за избиране на гл. ас. д-р Георги 

Петров Бояджиев за доцент по конкурса. Състояха се разисквания. След разискванията, 

НС 

РЕШИ: 

Избира гл. ас. д-р Георги Петров Бояджиев за доцент по конкурса по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5. Математика, научна специалност Диференциални уравнения (Силно 

свързани нелиней ЧДУ и приложения в геофизиката). 

4.6. По приемане на конспект за кандидат-докторантски изпит по специалността 

„Математическо моделиране и приложение на математиката“, НС 

РЕШИ: 

Приема конспект за кандидат-докторантски изпит по специалността 

„Математическо моделиране и приложение на математиката“.  

4.7. По утвърждаване атестацията на Красимир Кънчев, докторант на 

самостоятелна подготовка към секция АГТ, с научни консултанти доц. д-р Георги Ганчев 

и доц. д-р Огнян Касабов, за периода 1.11.2014 г.-31.12.2015 г., НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на Красимир Кънчев, докторант на самостоятелна подготовка 

към секция АГТ, с научни консултанти доц. д-р Георги Ганчев и доц. д-р Огнян Касабов, 

за периода 1.11.2014 г.-31.12.2015 г. 

4.8. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, р-л на секция ДУМФ, относно 

избиране на проф. д-р Марин Маринов за асоцииран член на ИМИ се състояха 

разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. д-р Марин Маринов за асоцииран член на ИМИ за срок от 3 години. 

4.9. По доклад от доц. дмн Емил Колев, р-л на секция МОИ и молба от проф. д-р 

Николай Манев, относно продължаване на трудовия му договор за частично работно 

време, по чл. 68 от Устава на БАН, за срок от една година се състояха разисквания. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Николай Манев за частично работно 

време, по чл. 68 от Устава на БАН, за срок от една година. 

4.10. По доклад от проф. д-р Радослав Павлов, р-л на секция Математическа 

лингвистика и молба от доц. д-р Славян Радев, относно продължаване на трудовия му 

договор, по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се 

състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 
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Продължава трудовия договор на доц. д-р Славян Радев, по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН за срок от една година. 

4.11. По заявление от проф. дмн Петър Станчев, р-л на секция СОФТИС, относно 

продължаване на трудовия му договор, по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни 

разпоредби на Устава на БАН се състояха разисквания. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Петър Станчев, по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН за срок от една година. 

4.12. По доклад на проф. дмн Анжела Славова, р-л на секция ДУМФ и молба на 

проф. дмн Николай Кутев, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4 

ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се състояха разисквания. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Николай Кутев, по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН за срок от една година. 

4.13. По доклад на проф. дмн Петър Станчев, р-л на секция СОФТИС, относно 

участие на ИМИ като съорганизатор на симпозиумите BMSD’16 и EHST’16 и на 

конференцията ICTRS’16. 

Проф. д-р Радослав Павлов обърна внимание, че е желателно за в бъдеще, 

докладите, относно предстоящи конференции, семинари, симпозиуми и други събития, да 

са достатъчно информативни, като не се вписват само с абревиатури и съдържат повече 

подробности – информация за организаторите, мястко на провеждане и т.н. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участието на ИМИ като съорганизатор на симпозиумите 

BMSD’16 и EHST’16 и на конференцията ICTRS’16, със следните права и задължения: 

 ИМИ да разпространява Call for Papers чрез e-mail на ИМИ-БАН; 

 IICREST да постави плакати в сградата на ИМИ. 

 IICREST да обяви ИМИ като съорганизатор и използва логото на института 

на уеб-страниците на мероприятията и на всички печатни и други издания, 

свързани със същите. 

4.14. По доклад от доц. д-р Красимир Марков, съгласуван с доц. д-р Стоян Порязов, 

р-л на ВНЗ Информационно моделиране относно участие на ИМИ като съорганизатор на 

международните конференции ITA’16, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участието на ИМИ като съорганизатор на международните 

конференции ITA’16. 

4.15. По доклад на чл. кор. Олег Мушкаров, р-л на секция АГТ относно 

организиране на мини-конференция Topology and its Applications, посветена на проф. дмн 

Стоян Недев в периода 6-7 юни 2016 г., НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участието на ИМИ по организиране на мини-конференция 

Topology and its Applications, посветена на проф. дмн Стоян Недев в периода 6-7 юни 2016 

г. 

4.16. По доклад от проф. дмн Николай Николов и доц. д-р Величка Милушева, 

относно организиране на работен семинар Interactions in Geometry в периода 15-17 август 
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2016 г., посветен на 65 годишнината на чл. кор. Олег Мушкаров и проф. дмн Йохан 

Давидов, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участието на ИМИ по организиране на работен семинар 

Interactions in Geometry в периода 15-17 август 2016 г., посветен на 65 годишнината на чл. 

кор. Олег Мушкаров и проф. дмн Йохан Давидов. 

 

 

 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Акад. П. Попиванов каза, че в първия брой за тази година на списание 

„Наука“, орган на Съюза на учените в България е излязла много хубава статия на проф. 

Петър Станчев и проф. Аврам Ескенази посветена на проф. Петър Бърнев. Проф. Ескенази 

допълни, че проф. П. Бърнев е бил първия редактор на сп. „Наука“ и ще представи в 

библиотеката на ИМИ един екземпляр от броя. 

5.2. Акад. П. Попиванов съобщи, че на 18 май тази година на заседание на 

Националния колоквиум проф. Петър Русев ще изнесе доклад „Четири етюда от 

творчеството на акад. Чакалов и акад. Обрешков“. 

5.3. Чл.-кор. О. Мушкаров предложи тази есен отделни заседания на 

Националния колоквиум да бъдат посветени на акад. Чакалов и акад. Обрешков. 

5.4. Проф. д-р Н. Димитрова съобщи, че от представените шест проекта на млади 

учени четири са одобрени за финансиране, а именно на : 

- Млад учен: асистент д-р Елица Христова (ИМИ-БАН). 

Научен ръководител: академик дмн Веселин Дренски (ИМИ-БАН). 

- Млад учен: Любомир Андреев - редовен докторант (ИМИ-БАН). 

Научен ръководител: проф. дмн Николай Николов (ИМИ-БАН). 

- Млад учен: Детелина Кирова - редовен докторант (ИМИ-БАН. 

Научен ръководител: академик дмн Юлиан Ревалски (ИМИ-БАН). 

- Млад учен: асистент д-р Милен Колев Борисов (ИМИ-БАН). 

Научен ръководител: проф. д-р Нели Стоянова Димитрова (ИМИ-БАН). 

5.5. Проф. д-р Н. Димитрова съобщи за постъпил сигнал от член на предишния 

Научния съвет относно несъответствия в съдържанието на Годишния отчет на Института 

за миналата година. В тази връзка тя препоръча на сайта на Института да се актуализира 

информацията за текущите научни проекти.  

Акад. В. Дренски препоръча на сайта на Института да се качат нашите проекти 

които са на бюджетна субсидия. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

 

                                 (акад. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС: 

 

        (Г. Стоянова)                            (дoц. д-р К. Иванова) 

 


