
1 

Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 7) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 15.07.2016 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, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн 

М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн Н. Николов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн 

Ц. Байчева, проф. д-р А. Ескенази, проф. д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р В. 

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

Борисов - член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. О. Мушкаров (чужб.), проф. дмн Й. 

Давидов, проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. д-р Н. Манева и доц. дмн Е. Колев 

(чужб.). 

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

Редуцираният състав е 22 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 ръководители на секции. 

4. Доклади.  

5. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

По доклад на акад. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, относно обявяване на 

конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по област на висше образование 4. 

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

научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (Теоретичен 

и числен анализ на процеси в биологичните и инженерни науки) за нуждите на ИМИ със 

срок 2 месеца от обявата в Държавен вестник, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по област на висше 

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

4.5. Математика,  научна специалност Математическо моделиране и приложение на 

математиката (Теоретичен и числен анализ на процеси в биологичните и инженерни науки) 

за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обявата в Държавен вестник. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Акад. В. Дренски отново постави на обсъждане доклада на акад. Станимир 

Троянски относно Програмния комитет и научните направления на Международна 

конференция „Дни на математиката в София 2017“. 

РЕШИ: 

1. В състава на Програмния комитет на конференцията да влязат: 

– акад. Станимир Троянски (председател), 
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 проф. Юлита Василева, 

 проф. Владимир Вельов, 

 проф. Веско Вълов, 

 проф. Йохан Давидов, 

 акад. Веселин Дренски, 

 доц. Димитър Гелев, 

 проф. Илия Илиев, 

 проф. Камен Иванов, 

 чл. кор. Стефан Иванов, 

 проф. Васил Кънев, 

 акад. Петър Кендеров, 

 проф. Иван Ланджев, 

 проф. Петър Минев, 

 проф. Гено Николов, 

 проф. Веселин Петков, 

 проф. Пенчо Петрушев, 

 доц. Младен Савов, 

 акад. Благовест Сендов, 

като при необходимост могат да бъдат добавяни нови членове. 

2. Програмният комитет да избере направленията, като се запознае и с изказаните 

съображения на заседанието на НС. 

2.2. Акад. В. Дренски представи за обсъждане статута, сроковете и журито за 

обявяване на Наградата по математика на ИМИ за 2017 г. След проведени разисквания, в 

резултат на явно гласуване НС реши: 

1. Възрастовото ограничение в условията за избора да бъде формулирано по следния 

начин „Четиридесетият рожден ден на кандидата не трябва да е бил преди 1 януари на 

годината, в която се връчва наградата“. 

2. До 01.01.2017 г. да бъдат правени номинации, след което да има 6 месечно 

обсъждане, самата награда да се връчи на Международната конференция „Дни на 

математиката в София 2017“.  

3. Състав на журито: 

 акад. Станимир Троянски – председател 

 проф. Ефим Зелманов, Филдсов медалист, академик на Националната академия на 

САЩ 

 проф. Видар Томе, чуждестранен член на БАН 

 проф. Армен Сергеев 

 проф. Лъчезар Стоянов 

Резерва: проф. Владимир Вельов 

По точка трета от дневния ред 

След разискванията, НС 

РЕШИ: 

1. Избира за ръководители на секции, както следва: 
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Секция Ръководител 

Алгебра и логика доц. д-р Иван Чипчаков 

Анализ, геометрия и топология чл.-кор. Олег Мушкаров 

Диференциални уравнения и математическа физика проф. дмн Анжела Славова 

Образование по математика и информатика доц. д-р Тони Чехларова 

Софтуерни технологии и информационни системи проф. дмн Петър Станчев 

Математически основи на информатиката доц. дмн Емил Колев 

Математическо моделиране и числен анализ проф. д-р Нели Димитрова 

Изследване на операциите, вероятности и статистика проф. д-р Николай Живков 

ВНЗ Информационно моделиране доц. д-р Стоян Порязов 

 

2. Секция „Математическа лингвистика“ да представи протокол от заседание на 

секцията с предложение за ръководител, което да се разгледа  на следващо заседание на НС. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, относно 

зачисляване на Негослав Събев Събев като редовен докторант в секция МОИ с научен 

ръководител доц. д-р Галина Богданова, НС 

 РЕШИ: 

Зачислява Негослав Събев Събев като редовен докторант в секция МОИ с научен 

ръководител доц. д-р Галина Богданова, считано от 1 август 2016 г. 

4.2. По утвърждаване на конспект „Непрекъснати динамични модели на биопроцеси“ 

за специализиран докторантски изпит по „Математическо моделиране и приложение на 

математиката“ за Тихомир Иванов, задочен докторант към секция ММЧА, с научен 

ръководител проф. д-р Нели Димитрова, НС  

 РЕШИ: 

Утвърждава конспект „Непрекъснати динамични модели на биопроцеси“ за 

специализиран докторантски изпит по „Математическо моделиране и приложение на 

математиката“ за Тихомир Иванов, задочен докторант към секция ММЧА, с научен 

ръководител проф. д-р Нели Димитрова. 

4.3. По утвърждаване на конспект „Теория на метода на крайните разлики и метода на 

крайните елементи“ за специализиран докторантски изпит по „Математическо моделиране и 

приложение на математиката“ за Веселина Вучева, редовен докторант към секция ММЧА, с 

научен ръководител доц. д-р Наталия Кольковска, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспект „Теория на метода на крайните разлики и метода на крайните 

елементи“ за специализиран докторантски изпит по „Математическо моделиране и 

приложение на математиката“ за Веселина Вучева, редовен докторант към секция ММЧА, с 

научен ръководител доц. д-р Наталия Кольковска. 

4.4. По утвърждаване на конспект за базов докторантски изпит по „Математическо 

моделиране и приложение на математиката“ за Красимир Ангелов, задочен докторант към 

секция ММЧА, с научен ръководител доц. д-р Наталия Кольковска, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспект за базов докторантски изпит по „Математическо моделиране и 

приложение на математиката“ за Красимир Ангелов, задочен докторант към секция ММЧА, 

с научен ръководител доц. д-р Наталия Кольковска. 
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4.5. По приемане на атестацията на Цветослава Зарева, докторант на самостоятелна 

подготовка към секция ОМИ за периода 25.05.2015 г. – 10.06.2016 г., с научни консултанти 

доц. д-р Тони Чехларова и проф. дмн Йохан Давидов, НС 

РЕШИ: 

Приема атестацията на Цветослава Зарева, докторант на самостоятелна подготовка 

към секция ОМИ за периода 25.05.2015 г. – 10.06.2016 г., с научни консултанти доц. д-р 

Тони Чехларова и проф. дмн Йохан Давидов. 

4.6. По доклад от проф. дмн Петър Станчев, ръководител на секция СОФТИС, 

относно атестиране за периода 8.07.2015 г. – 8.07.2016 г. и отчисляване с право на защита на 

Бонимир Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка, с научен ръководител доц. д-р 

Димитрина Полимирова, НС 

РЕШИ: 

1. Приема атестацията на Бонимир Пенчев за периода 8.07.2015 г. – 8.07.2016 г.   

2. Отчислява с право на защита Бонимир Пенчев, докторант на самостоятелна 

подготовка, с научен ръководител доц. д-р Димитрина Полимирова. 

4.7. По доклад от проф. дмн Йохан Давидов, ИД ръководител на секция АГТ и молба 

от чл.-кор. Стефан Иванов, относно продължаване на трудовия му договор на частично 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на чл.-кор. Стефан Иванов на частично работно време 

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

4.8. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и молба от гл. 

ас. Христо Илиев, относно назначаването му на частично работно време, по реда на чл. 68 от 

Устава на БАН. След разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на гл. ас. д-р Христо Илиев на частично работно време 

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

4.9. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ “Информационно 

моделиране” и молба от доц. д-р Александър Тодоров Григоров, относно продължаване на 

трудовия му договор на частично работно време по реда на чл. 68 от Устава на БАН. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Александър Григоров на частично работно 

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

4.10. По протокол от заседание на секция ДУМФ, относно избор на научно жури за 

защита на дисертационния труд на редовен докторант Тодор Митев, НС  

РЕШИ: 

Избира за жури: 

1. акад. дмн Петър Радоев Попиванов, ИМИ–БАН; 

2. проф. дмн Георги Стефанов Попов, ИМИ–БАН; 

3. проф. дмн Степан Агоп Терзиян, РУ „Ангел Кънчев“; 

4. доц. д-р Юлия Ванчева Чапарова, РУ „Ангел Кънчев“; 

5. доц. д-р Георги Пенчев Венков, ТУ–София. 

Резерви: 
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проф. дмн Цвятко Василев Рангелов, ИМИ–БАН; 

проф. д-р Михаил Димов Тодоров, ТУ–София. 

4.11. По протокол от заседание на секция ОМИ, относно избор на научно жури за 

защита на дисертационния труд на докторант на самоподготовка Румяна Несторова, НС 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

1. проф. дпн Сава Иванов Гроздев, ИМИ–БАН; 

2. проф. дпн Йордан Борисов Табов, ИМИ–БАН; 

3. проф. д-р Васил Борисов Милушев, пенсионер; 

4. проф. д-р Здравко Вутов Лалчев, СУ „Св. Климент Охридски“; 

5. проф. д-р Иван Костадинов Тонов, СУ „Св. Климент Охридски“. 

Резерви: 

проф. д-р Кирил Георгиев Банков, ИМИ–БАН; 

проф. д-р Маргарита Върбанова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 

4.12. По протокол от заседание на секция СОФТИС, относно избор на научно жури за 

защита на дисертационния труд на задочен докторант Емил Делинов, НС 

РЕШИ: 

Избира за жури: 

1. проф. д-р Аврам Моис Ескенази, ИМИ–БАН; 

2. доц. д-р Борислав Йорданов Лазаров, ИМИ–БАН; 

3. проф. д-р Румен Василев Николов, УНИБИТ–София; 

4. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, ПУ „Паисий Хилендарски“; 

5. доц. д-р Петя Иванова Асенова, НБУ–София. 

Резерви: 

проф. д-р Нели Милчева Манева, ИМИ–БАН; 

доц. д-р Даниела Иванова Дурева, ЮЗУ–Благоевград. 

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

предложение за научно жури за обявения конкурс за „професор“ за нуждите на ИМИ в 

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

направление 4.5. Математика, научна специалност Изследване на операциите, НС 

РЕШИ: 

Избира научно жури в състав: 

1. проф. дмн Огнян Иванов Кунчев – ИМИ-БАН; 

2. проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов  - ФМИ на СУ, ИМИ-БАН; 

3. проф. дмн Тодор Рачев Гичев – УАСГ (пенсионер) 

4. доц. д-р Надя Пейчева Златева – ФМИ на СУ; 

5. проф. д-р Цветомир Йотов Цачев – ИМИ-БАН; 

6. проф. д-р Николай Василев Живков – ИМИ-БАН; 

7. доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – ФМИ на ПУ. 

Резерви: 

проф. дмн Румен Петров Малеев – външен; 

проф. д-р Надежда Костадинова Рибарска – вътрешен. 

4.14. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков, относно предложение за научно 

жури за обявения конкурс за „професор“ за нуждите на ИМИ в област на висше образование 

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

Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата, НС 
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РЕШИ: 

Избира научно жури в състав: 

1. акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски – ИМИ-БАН; 

2. проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев – ИМИ-БАН; 

3. проф. д-р Светлана Тодорова Топалова – ИМИ-БАН; 

4. доц. д-р Юри Любчов Борисов – ИМИ-БАН; 

5. проф. дмн Румен Николов Даскалов – ТУ-Габрово; 

6. доц. д-р Асен Иванов Божилов – ФМИ на СУ; 

7. доц. д-р Славчо Димитров Щраков – ПМФ на ЮЗУ. 

Резерви: 

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева – външен; 

доц. д-р Христо Николов Костадинов – вътрешен. 

4.15. По устен доклад от проф. д-р Аврам Ескенази, зам. председател на Комисията по 

научна политика и структурни промени на НС на ИМИ, относно обсъждане правила за 

ползване на неплатен отпуск от учени в ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Приема Правила за ползване на неплатен отпуск в чужбина от учени в ИМИ-БАН. 

4.16. По доклад от проф. Светослав Марков, относно Юбилейна научна сесия “Нестор 

Марков и неговият принос в лексикографията и образованието по математика и 

информатика“, НС: 

РЕШИ: 

1. ИМИ да бъде съорганизатор (без финансови ангажименти). 

2. ИМИ да участва в редактирането и издаването на юбилеен сборник със статии, 

базирани на презентациите от сесията (без финансови ангажименти).  

4.17. По предложение от Директорски съвет, секция АГТ да преведе половината 

страници на юбилейния том с избрани трудове на проф. Ярослав Тагамлицки, във връзка с 

честване на 100-годишнината от рождението му, НС 

РЕШИ: 

Отлага се за следващо заседание на НС. 

4.18. По представено обръщение от Светлозар Соколов, относно оценка и признание 

на научно съобщение „Предложение за промяна на някои геометрични правила и въвеждане 

на нови такива“, НС 

РЕШИ: 

Възлага на секция „Образование по математика и информатика“ да даде становище  

относно научно съобщение „Предложение за промяна на някои геометрични правила и 

въвеждане на нови такива“.  

4.19. Проф. Н. Димитрова, от името на Директорския съвет, подложи на обсъждане 

разрешаването на неплатен отпуск на ас. Страшимир Попвасилев и доц. дмн Георги Томанов 

във връзка с постъпили техни заявления. След проведените разисквания, НС  

РЕШИ: 

Предлага разрешаване на неплатен отпуск на ас. Страшимир Попвасилев и доц. 

Георги Томанов за срок от 3 месеца. 
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По точка пета от дневния ред 

Проф. В. Кирякова съобщи за предстоящата конкурсна сесия на Фонд „Научни 

изследвания“. 

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

 

                  (акад. В. Дренски) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:            СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 


