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Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 5) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 20.05.2016 г. 

от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р К. Иванова, акад. 

П. Попиванов, чл.-кор. О. Мушкаров, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. 

дмн К. Иванов, проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. Кунчев, проф. 

дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, 

доц. д-р В. Милушева, доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Н. Кольковска и ас. д-р М. Борисов - 

член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски (чужб.), проф. дмн В. Кирякова (чужб.), проф. 

дмн Н. Николов, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Р. Павлов, доц. дмн Е. Колев и доц. д-р 

М. Савов. 

Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 

Редуцираният състав е 23 души. На заседанието присъстваха 18, 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 нови комисии на НС - Атестационна комисия и Комисия по 

научна политика и структурни промени. 

4. Доклади.  

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Няма постъпили материали. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. В. Дренски, председател на НС, предложи да се връчи на проф. д-р 

Аврам Ескенази „Медал с лента на ИМИ“ и грамота по случай неговата 70-годишнина. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Награждава проф. д-р Аврам Ескенази с „Медал с лента на ИМИ“ и грамота по 

случай неговата 70-годишнина. 

2.2. По повод внесени доклад от проф. дмн Петър Русев, относно защитата на 

дисертационния труд на тема „Апроксимации с рационални функции в комплексната 

равнина“ на Николай Руменов Икономов за получаване на образователна и научна 

степен „доктор“, правно становище на адвокат Даниела Вулева и становище от проф. 

дмн Ралица Ковачева се състояха разисквания. 

По точка трета от дневния ред 

Акад. В. Дренски представи номинираните от секциите членове за двете Комисии 

към НС на ИМИ. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 
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Избира Комисия по научна политика и структурни промени към НС на ИМИ в 

състав: 

Проф. дмн Петър Бойваленков;  

Проф. дмн Йохан Давидов;  

Проф. д-р Аврам Ескенази;  

Проф. дмн Камен Иванов;  

Проф. дмн Огнян Кунчев;  

Чл.-кор. Олег Мушкаров;  

Проф. дмн Николай Николов.  

Избира Атестационна комисия към НС на ИМИ в състав: 

Проф. дмн Виржиния Кирякова;  

Доц. д-р Христо Костадинов;  

Проф. д-р Евгения Попова; 

Проф. дмн Анжела Славова;  

Доц. д-р Тони Чехларова;  

Проф. д-р  Цветомир Цачев. 

След допитване до администрацията, тази комисия да се допълни с още един 

член – техен представител. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По актуализация на работните планове за III-та и IV-та година от подготовката 

на Детелин Лучев, задочен докторант към секция Математическа лингвистика с научен 

ръководител проф. д-р Радослав Павлов, НС 

РЕШИ: 

Приема актуализация на работните планове за III-та и IV-та година от подготовката 

на Детелин Лучев, задочен докторант към секция МЛ с научен ръководител проф. д-р 

Радослав Павлов. 

4.2. По предложение от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ, 

относно приемане на конспект за трети докторантски минимум по геометрия на Красимир  

Кънчев и конспект за първи докторантски минимум по геометрия на Яна Алексиева, 

докторанти на самостоятелна подготовка към секцията, НС 

РЕШИ: 

1. Приема конспект за трети докторантски минимум по геометрия на Красимир  

Кънчев, докторант на самостоятелна подготовка към секцията. 

2. Приема конспект за първи докторантски минимум по геометрия на Яна 

Алексиева, докторант на самостоятелна подготовка към секцията. 

4.3. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ ИМ, относно 

приемане на два конспекта за докторантски изпити по специалността от индивидуалния 

план на Катя Костова, задочен докторант към ВНЗ, НС 

РЕШИ: 

Приема два конспекта по: „Информатика и информационни услуги“ и „Теория на 

трафика в мрежи за информационно обслужване“ за докторантски изпити по 

специалността от индивидуалния план на Катя Костова, задочен докторант към ВНЗ ИМ с 

научни ръководители доц. д-р С. Порязов и доц. д-р Е. Саранова. 

4.4. По приемане на конспект за кандидат-докторантски изпит по Информатика, НС 

РЕШИ: 

Приема конспект за кандидат-докторантски изпит по Информатика. 
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4.5. По приемане атестация на Красимир Миланов, докторант на самостоятелна 

подготовка, за периода от 01.01.2015 г. - 15.04.2016 г.  с научен консултант проф. дмн 

Огнян Кунчев, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на Красимир Миланов, докторант на самостоятелна 

подготовка, за периода от 01.01.2015 г. - 15.04.2016 г. с научен консултант проф. дмн 

Огнян Кунчев. 

4.6. По доклад от проф. дмн Огнян Кунчев, научен консултант на Красимир 

Миланов докторант на самостоятелна подготовка, относно удължаване докторантурата му 

за срок от 6 месеца, НС 

РЕШИ: 

Продължава с 6 месеца срока на докторантурата на Красимир Миланов, докторант 

на самостоятелна подготовка към секция ИОВС, с научен консултант проф. дмн Огнян 

Кунчев. 

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

заявление от доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, относно продължаване частичния му 

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

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава частичния трудов договор на доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН за срок от 1 година. 

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

заявление от доц. д-р Борислав Радков Драганов, относно продължаване частичния му 

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

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава частичния трудов договор на доц. д-р Борислав Радков Драганов, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН за срок от 1 година. 

4.9. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ИД ръководител на секция СофТИС и 

заявление на проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова, относно продължаване на 

частичния ѝ трудов договор, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състояха разисквания. 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава частичния трудов договор на проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН за срок от 1 година. 

4.10. По доклад от проф. д-р Нели Манева, ИД ръководител на секция СофТИС и 

заявление на проф. д-р Антон Илиев Илиев, относно продължаване частичния му трудов 

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

НС 

РЕШИ: 

Продължава частичния трудов договор на проф. д-р Антон Илиев Илиев по реда на 

чл. 68 от Устава на БАН за срок от 1 година. 

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

заявление на проф. д-р Петър Борисов Миланов, 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 
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РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Петър Борисов Миланов по реда на §4, 

ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН за срок от 1 година. 

4.12. По предложение на секция ИОВС, относно избор на научно жури за 

получаване на научна степен „доктор на науките“ по научната специалност „Теория на 

вероятностите и математическа статистика“ от доц. д-р Нейко Матеев Нейков на тема 

“Robust Statistical Modeling Through Trimming”, НС 

РЕШИ: 

Избира научно жури в състав: 

1. проф. дмн Евгения Стоименова – ИМИ; 

2. проф. дмн Николай Янев – ИМИ; 

3. проф. дмн Огнян Кунчев – ИМИ; 

4. проф. дмн Косто Митов – НВУ „Васил Левски“; 

5. проф. дмн Леда Минкова – СУ; 

6. доц. д-р Дончо Дончев – СУ; 

7. доц. д-р Мариян Милев – УХТ. 

Резерви: 

1. доц. д-р Младен Савов – ИМИ; 

2. доц. д-р Веска Нончева – ПУ. 

4.13. По предложение от доц. д-р Милена Димова и доц. д-р Иван Бажлеков, секция 

ММЧА, относно включване на нова точка в Правилника за дейността на ИМИ – 4.2.5.5.: 

„4.2.5.5. Решенията по т. 2, т. 3 и т. 5 от 4.2.4 подлежат на обжалване в 

четиринадесет дневен срок пред апелативната комисия към НС.“ се състояха 

разисквания.  

След направените разисквания, НС 

РЕШИ: 

Относно предложението от доц. д-р Милена Димова и доц. д-р Иван Бажлеков 

относно включване на нова точка в Правилника за дейността на ИМИ – 4.2.5.5.  да се 

поиска мнението на юрист. 

4.14. По приемане на Проект за съвместни научни изследвания с Чехия на тема: 

„Чешки и български математически цифрови библиотеки. Представяне на съдържание и 

услуги за интеграция“ с ръководител проф. дмн Петър Станчев, за срок от 3 години, НС 

РЕШИ: 

Приема Проект за съвместни научни изследвания с Чехия на тема: „Чешки и 

български математически цифрови библиотеки. Представяне на съдържание и услуги за 

интеграция“ с ръководител проф. дмн Петър Станчев, за срок от 3 години. 

4.15. По доклад на проф. дмн Светослав Марков, относно участие на ИМИ като 

съорганизатор на международна интердисциплинарна конференция по биоматематика 

„БИОМАТ – 2016“, 19-25 юни 2016 г.,НС  

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор на международна интердисциплинарна 

конференция по биоматематика „БИОМАТ – 2016“, 19-25 юни 2016 г. със следните права 

и задължения: 

 административно-счетоводно обслужване на конференцията; 
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 поставяне на линк на сайта на ИМИ към сайта на конференцията  

http:// biomath.bg/2016; 

 участие на колеги от ИМИ с доклади в конференцията. 

4.16. По доклад от проф. дмн Стефка Димова, относно участие на ИМИ като 

съорганизатор без финансови ангажименти на форум 120
th  

European Study Group with 

Industry(ESGI’120), с организатор ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие ИМИ да бъде съорганизатор без финансови ангажименти на форум 

120
th  

European Study Group with Industry (ESGI’120), с организатор ФМИ на СУ „Св. 

Климент Охридски“. 

4.17. По доклад от проф. дмн Огнян Кунчев, доц. д-р Владимир Бабев и проф. дмн 

Димитър Скордев относно участие на ИМИ във финансиране на юбилеен том с избрани 

трудове на проф. Ярослав Тагамлицки, във връзка с честване на 100-годишнината от 

рождението му се проведоха разисквания.  

След направените разисквания, НС 

РЕШИ: 

Докладът да се разгледа на Директорски съвет и на следващо заседание на НС да се 

вземе решение. 

По точка пета от дневния ред 

Проф. дмн Й. Давидов предложи становището на проф. дмн Р. Ковачева по 

доклада от проф. дмн П. Русев да бъде изпратено за сведение до членовете на Научния 

съвет. 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

 

                  (акад. В. Дренски) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:            СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 


