
Стефан Додунеков – основател и ръководител  

на Велико Търновското звено на ИМИ  



Институт но математика и информатика (ИМИ), 

В.Търново от 27 години  

• 1988 - Стопанско дружество „Академия“ -  обединява великотърновски звена ( 

лаборатории ) на четири софийски института, между които и Института по 

математика.  

• Община Велико Търново, големите предприятия от региона и съответните 

институти осигуряват средства за основен ремонт на една от сградите, 

освободени от Военното училище.  

 

• Лаборатория по приложение на математиката и информатиката (ЛПМИ) на 

Института по математика е с ръководител Стефан Додунеков 

• 6 новоназначени млади специалисти (26 – 30 г.) : 

     - септември 1988: Стефка и Илия Буюклиеви 

     - декември 1988: Цонка Байчева, Галина Богданова, Саша Илиева, Светлана 

Топалова 

     - след около година библиотекарката на СД „Академия“ Блажка Радева 

 

• тук са работили  колеги, които сега са във ВТУ или в други градове 

• 7 защитили докторанти от звеното 

• 9 защитили докторанти с ръководители от звеното 

• по настоящем 3 професори, 2 доценти и 1 главен асистент  

 

 



ЛПМИ 

• в началото -  приложно звено от програмисти на математически 

софтуер 

• след 2-3 години структурни промени => научен характер 

• да се осигурят научно ръководство и условия за работа 

• нелеки години за страната 

• възможности за доста по-добре платена работа за програмисти 



 
Нашият ръководител Стефан Додунеков  

 

• правеше и невъзможното, за да ни осигури условия за кариерно развитие 

• умееше да предразполага хората и да ги мотивира за работа. 

• непресъхващ оптимизъм и невероятни  планове 

• гледаше нещата от някакъв по-широк ъгъл 

• умееше да види у всекиго доброто 

• началника, когото уважавахме и чиято дума беше закон 



Как работехме в началото 

• чудесни работни помещения, наскоро реновирани и 

обзаведени 

• техниката не достигаше, но вършеше работа  

• научни ръководители ни станаха колеги, които преподаваха 

и във ВТУ   

• Водехме часове във ВТУ и ТУ Варна 

• най-трудно с литературата 

     - книги и списания, които се дублират в институтската 

библиотека 

     - дарения от колеги 

     - познатите из университетите по света  ни изпращаха статии 

и части от книги 

     - Додунеков  се връщаше от чужбина с папка  преснимани 

статии по всяка от тематиките ни.  



помощници 

 

• Николай Манев 

     – дълги години дясната ръка на Додунеков  

     – научен ръководител на Саша Илиева  

 



помощници 

 

• Стоян Капралов – научен ръководител на  

     Илия Буюклиев  

     Галина Богданова 

     Светлана Топалова 



Помощници от чужбина 

  

 

• Jurian Simonis от Холандия      

– приятел и съавтор на Додунеков 

– репродукции на картини на Морис Ешар 

– подари ни цялата си лична математическа 

библиотека на английски, френски, немски и 

руски език 



Algebraic and Combinatorial 

Coding Theory 
 

I. Варна, 1988 г. 

II. Ленинград, Русия, 1990 г. 

III. Вонеща вода, 1992 г. 

IV. Новгород, Русия, 1994 г. 

V. Созопол, юни 1996 г. 

VI. Псков, Русия, 1998 г. 

VII. Банско, юни, 2000 г. 

VIII. Царское село, Русия, 2002 г. 

IX. Кранево, юни 2004 г. 

X. Звенигород, Русия 2006 г. 

XI. Пампорово, юни 2008 г. 

XII. Новосибирск, Русия, 2010 г. 

XIII. Поморие, юни 2012 г. 

XIV. Светлогорск, Русия, 2014 г. 



Додунеков и Бассалыго, Звенигород, Русия 2006 г. 

 

                     a 



Новгород 1994 



Optimal Codes 

 

I. Созопол, май 1995 г. 

II. Созопол, юни 1998 г. 

III. Слънчев бряг, юни 2001 г. 

IV. Пампорово, юни 2005 г. 

V. Бялата лагуна, юни 2007 г. 

VI. Варна, юни 2009 г. 

VII. Албена, септември  2013г. 



Optimal codes 2007 

   



Национален семинар по теория на кодирането 

   



Национален семинар по теория на кодирането 

 

 



Съавтори 

• Россия - Фаина Соловëва, Виктор Зиновиев  

• Germany  - Wolfgang Willems,  Markus Grassl, Ralf Koetter 

• The Netherlands - Juriaan Simonis, Andres Brouwer  

•  Finland  -  Patric Östergård, Petteri Kaski  

•  Norway  -  Tor Helleseth, Oyvind Ytrehus  

•  USA  -  David Jaffe  

•  Canada  -  T. Aaron Gulliver  

•  Japan  -  Tatsuya Maruta, М. Fukui, Masaaki Harada, 
Akihiro Munemasa  

•  Belgium  -  Veerle Fack, Joost Winne  

•  New Zealand  -  E.A. O’Brien   

•  Indonesia  -  Sugi Guritman  

•  Hungary –  Guila O.H.  Katona 

•  Iran  -  Faiza A. Sallam  

•  UK – Ronald Shaw, Tom McDonough 



Optimal codes 1995 

 

 

Човекът, който оправяше времето 


