РЕШЕНИЯ
(ПРОТОКОЛ № 1)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ,
проведено на 24.01.2020 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. Иванова,
акад. В. Дренски, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф.
дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф.
дмн М. Кръстанов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц.
Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Манева, проф.
д-р Н. Димитрова, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р Д. Панева-Маринова, доц. дмн М. Савов,
доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас.
ОТСЪСТВАТ: акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски и проф. дмн О. Кунчев.
Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 25 души. На заседанието присъстват 22, както и 1 със
съвещателен глас. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ДНЕВЕН РЕД:
Приемане на годишните отчети за дейността на Национална лаборатория
по компютърна вирусология и на Лаборатория по телематика на БАН за
2019 г.
Доклад на Директора на ИМИ.
Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
Доклади.
Докторантски въпроси.
Разни.

Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на акад. Благовест Сендов.
По точка първа от дневния ред
1.1 Проф. П. Бойваленков представи годишния отчет за дейността на Национална
лаборатория по компютърна вирусология на БАН за 2019 г. След разискванията, НС
РЕШИ:
Приема годишния отчет за дейността на Национална лаборатория по компютърна
вирусология на БАН за 2019 г.
1.2. Проф. Р. Павлов представи годишния отчет за дейността на Лаборатория по
телематика на БАН за 2019 г. След разискванията, НС
РЕШИ:
Приема годишния отчет за дейността на Лаборатория по телематика на БАН за 2019 г.
По точка втора от дневния ред
2.1. По утвърждаване на представителните разходи на ИМИ за 2020 г., НС
РЕШИ:
Утвърждава представителните разходи на ИМИ за 2020 г.
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2.2. По определяне на размера на възнагражденията за научните степени за 2020 г.,
НС
РЕШИ:
Запазва размера на месечните възнагражденията за научните степени и за 2020 г.
както следва:
- за ОНС „доктор“
200 лева
- за „доктор на науките“ 300 лева.
2.3. Акад. В. Дренски направи няколко информационни съобщения.
По точка трета от дневния ред
Чл.-кор. О. Мушкаров предложи акад. В. Дренски за председател на
Международния комитет за Наградата по математика на ИМИ. След гласуване НС
РЕШИ:
Избира акад. Веселин Дренски за председател на Международния комитет за
Наградата по математика на ИМИ на мястото на акад. Благовест Сендов.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По предложения за най-значимо научно и научно-приложно постижение на
ИМИ за 2019 година се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Определя за:
- научно постижение – Асимптотични теореми с метрика Спеарман и разстояние
на Ли в модели на Малоус при несъвършени наредби;
- научно-приложно постижение – Алгоритми за оценка на американски пут
опции и на игрови кол опции.
4.2. По приемане на отчети по проекти от бюджетната субсидия за 2019 г., НС
РЕШИ:
Приема отчетите по проекти от бюджетната субсидия за 2019 г., както следва:
Тема
Алгебра, логика, алгебрична геометрия и
приложения
Многомерен комплексен анализ, диференциална
геометрия и топология
Трансформационни методи, специални функции
и комплексен анализ
Диференциални уравнения, уравнения на
математическата физика и приложения
Оптимизационни модели и вариационен анализ
Вероятности, статистика и случайни процеси
Изследване на проблеми в софтуерните
технологии и информационните системи и
валидиране на предлаганите решения
Теория на апроксимациите и приложения
Математическо моделиране и компютърни
симулации на биопроцеси
Числен анализ на нелинейни физични процеси:
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Ръководител
доц. д-р Иван Чипчаков
проф. дмн Йохан Давидов,
проф. д-р Величка Милушева
проф. дмн Виржиния Кирякова,
проф. дмн Ралица Ковачева
проф. дмн Анжела Славова
проф. д-р Николай Живков
проф. дмн Евгения Стоименова
проф. д-р Нели Манева
проф. дмн Камен Иванов
проф. д-р Нели Димитрова
доц. д-р Иван Бажлеков

математически модели, алгоритми, числен
експеримент
Методи, средства и ресурси за обработка и
управление на знания
Алгебрична и комбинаторна теория на
кодирането
Иновативни стратегии в образованието по
математика, информатика и информационни
технологии
Информационно моделиране
Научно осигуряване на състезания по
математика,
информатика,
математическа
лингвистика: стратегии и учебни материали

доц. д-р Десислава
Панева-Маринова
проф. дмн Емил Колев
проф. д-р Тони Чехларова
доц. д-р Стоян Порязов
проф. дмн Емил Колев

4.3. По доклад от чл.-кор. Николай Николов, председател на КНПСП, относно
създаване на Система за осигуряване на качеството на обучение на докторанти в
ИМИ-БАН се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
1. Приема предложената Система за осигуряване на качеството на обучение на
докторанти в ИМИ-БАН (СОКОД);
2. Приема предложението за иницииране на промяна в Правилника за дейността
на ИМИ в т. 4.3.2.18 да се добави „и съвети“, която да бъде разгледана на
следващото ОС на ИМИ;
3. Създава Комисия по качеството (КК) със съответни правомощия и структура.
Избира състав на КК: проф. д-р Величка Милушева (председател), доц. д-р
Тодорка Александрова и доц. д-р Емилия Саранова (членове). Възлага на КК
да разработи Правилник за дейността на Комисията по качество;
4. Създава Комисия по академична етика (КАЕ) за период от 3 години. Избира
следния състав на КАЕ: доц. д-р Иван Чипчаков (председател), проф. д-р
Евгения Попова и проф. дмн Виржиния Кирякова (членове). Възлага на КАЕ
да разработи Правилник за дейността на Комисията по академична етика.
4.4. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и
заявление от проф. дмн Максим Тодоров, относно продължаване на трудовия му договор
по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се състоя
дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дмн Максим Тодоров по реда на §4, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН с 1 година.
4.5. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и
заявление от доц. д-р Златогор Минчев, относно продължаване на трудовия му договор
на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След
дискусията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Златогор Минчев на непълно работно
време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година.
4.6. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ и
заявление от проф. дфн Стойчо Язаджиев, относно продължаване на трудовия му
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договор на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя
дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на проф. дфн Стойчо Язаджиев на непълно работно
време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН с 1 година.
4.7. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА,
относно предложение за избиране на проф. д-р Илия Илиев за асоцииран член на
ИМИ-БАН се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Избира проф. д-р Илия Илиев за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3 години.
4.8. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и
молба от Чавдар Дангалчев, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН се
състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Отхвърля се по формални причини (т. 1 от Статута).
4.9. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ и
молба от д-р Георги Граховски, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН
се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Отлага решението до установяването дали позицията Senior Lecturer е приравнима
с хабилитирана позиция в България.
4.10. По доклад от чл.-кор. Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ и молба от
доц. д-р Георги Ганчев, относно продължаване на статута му за асоцииран член на
ИМИ-БАН се състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Избира доц. д-р Георги Ганчев за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3
години.
4.11. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и заявление
от доц. дмн Георги Томанов, относно избирането му за асоцииран член на ИМИ-БАН се
състоя дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Избира доц. дмн Георги Томанов за асоцииран член на ИМИ-БАН за срок от 3
години.
4.12. По доклад от доц. д-р Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ, относно
избор на научно жури по конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата
(Представяния на групите и теория на инвариантите)“, НС
РЕШИ:
Приема предложения състав на научно жури по конкурс за академичната длъжност
„главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност
„Алгебра и теория на числата (Представяния на групите и теория на инвариантите)“:
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1. проф. д-р Азнив Киркор Каспарян – ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“
(външен);
2. проф. д-р Николай Лазаров Манев – ИМИ-БАН (вътрешен);
3. доц. д-р Силвия Първанова Бумова – ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“ и
ИМИ-БАН (вътрешен);
4. доц. д-р Йорг Копиц – ИМИ-БАН (вътрешен);
5. проф. д-р Никола Петков Зяпков – ШУ „Еп. К. Преславски“ (пенсионер),
(външен).
Резерви:
1. проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. доц. д-р Мая Митева Стоянова – ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“ (външен).
4.13. По доклад от проф. д-р Нели Димитрова, ръководител на секция ММЧА,
относно избор на научно жури по конкурс за академичната длъжност „главен асистент“
по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо
моделиране и приложение на математиката (Компютърно моделиране и симулации на
биопроцеси)“, НС
РЕШИ:
Приема предложения състав на научно жури по конкурс за академичната длъжност
„главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика, Професионално направление 4.5. Математика, научна специалност
„Математическо моделиране и приложение на математиката (Компютърно моделиране и
симулации на биопроцеси)“:
1. проф. д-р Евгения Димитрова Попова – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. доц. д-р Невена Петрова Илиева-Литова – ИИКТ-БАН и ИМИ-БАН
(вътрешен);
3. доц. д-р Пламена Венцеславова Златева – ИР-БАН и ИМИ-БАН (вътрешен);
4. проф. дтн Светослав Ганчев Николов – ИМех-БАН (външен);
5. доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев – ИИКТ-БАН (външен);
Резерви:
1. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова-Димитрова – ИИКТ-БАН (външен).
2. доц.
д-р
Станислав
Николаев
Харизанов
–
ИИКТ-БАН
и
ИМИ-БАН(вътрешен).
4.14. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ “Информационно
моделиране“, относно избор на научно жури по конкурс за академичната длъжност
„професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и
информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”,
научна специалност „Информатика“ („Информационно моделиране“), се състоя
дискусия. След дискусията, НС
РЕШИ:
Приема предложения състав на научно жури по конкурс за академичната длъжност
„професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и
информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”,
научна специалност „Информатика“ („Информационно моделиране“):
1. проф. дмн Огнян Иванов Кунчев – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. чл.-кор. дмн Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ-БАН (външен);
3. проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. Асен
Златаров“, Бургас (външен);
4. проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова – ИИКТ-БАН (външен);
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5. проф. дн Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН (външен);
6. проф. д-р Георги Пенчев Венков – ТУ-София (външен);
7. проф. д-р Красимира Стоянова Проданова – ТУ-София (външен).
Резерви:
1. проф. д-р Сотир Николов Сотиров – Университет „Проф. Асен Златаров“,
Бургас (външен);
2. проф. дмн Светослав Маринов Марков – ИМИ-БАН (вътрешен).
4.15. По приемане на отчет на проекта за съвместни научни изследвания по ЕБР с
Латвия за 2019 г. по тема „Приложения на цифрови екосистеми в изкуството, културата
и образованието“, с научен ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова, НС
РЕШИ:
Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания по ЕБР с Латвия за
2019 г. по тема „Приложения на цифрови екосистеми в изкуството, културата и
образованието“, с научен ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова.
4.16. По приемане на отчета за 2019 г. по съвместния проект с Китайската академия
на науките по тема „Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на
хибридни системи III – Автоматизиране търсенето на извод“, с научен ръководител доц.
д-р Димитър Гелев, НС
РЕШИ:
Приема отчета за 2019 г. по съвместния проект с Китайската академия на науките
по тема „Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на хибридни
системи III – Автоматизиране търсенето на извод“, с научен ръководител доц. д-р
Димитър Гелев.
4.17. По доклад от проф. дмн Петър Бойваленков относно участие на ИМИ-БАН,
като съорганизатор на Международна работна среща по Алгебрична и комбинаторна
теория на кодирането (АССТ2020), в периода 9-15.06.2020 г., в Албена съвместно със
Сколтех и Института по проблеми на предаването на информацията на РАН, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на
Международна работна среща по Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането
(АССТ 2020), в периода 9-15.06.2020 г. в Албена, съвместно със Сколтех и Института по
проблеми на предаването на информацията на РАН, без финансови ангажименти.
4.18. По доклад от проф. дмн Анжела Славова, ръководител на секция ДУМФ,
относно организиране на международна конференция “New Trends in the Applications of
Differential Equations in Sciences” (NTADES 2020) от 01-04.09.2020 г. в Св. Св.
Константин и Елена, с предложение ИМИ да бъде съорганизатор съвместно със СУБ и да
осигури административното обслужване, без финансови ангажименти, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на
международна конференция “New Trends in the Applications of Differential Equations in
Sciences” (NTADES 2020), в периода 01-04.09.2020 г. в Св. Св. Константин и Елена и да
осигури административното обслужване, без финансови ангажименти.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад от проф. дмн Емил Колев, проф. д-р Нели Манева, доц. д-р
Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Стоян Порязов относно утвърждаване, НС
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РЕШИ:
Утвърждава:
- Квалификационна характеристика на докторска програма „Информатика“;
- Общ учебен план за обучение по докторска програма „Информатика“ за
докторанти, зачислени след 01.01.2019 г.;
- Общ учебен план за обучение по докторска програма „Информатика“ за
докторанти, зачислени преди 01.01.2019 г.
5.2. По доклад от проф. дмн Емил Колев, ръководител на секция МОИ, относно
искане за акредитация по нова докторска програма „Методи за защита на данни“ в
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно искане за акредитация по нова докторска програма „Методи
за защита на данни“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни
науки.
5.3. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно
предложение за обучението на докторантите зачислени до 18.02.2014 г., НС
РЕШИ:
Защитата на докторантите, зачислени до 18.02.2014 г. в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по математика и
компютърни науки“ да се реализира по докторска програма „Методика на обучението по
математика, информатика и информационни технологии“.
5.4. По утвърждаване на атестациите, НС
РЕШИ:
Утвърждава атестациите на:
- Младен Георгиев, задочен докторант към секция СофТИС, с научен
ръководител доц. д-р Красимира Иванова, за периода 01.01.2019 г. –
31.12.2019 г.;
- Александра Николова, редовен докторант към секция МЛ, с научен
ръководител проф. д-р Радослав Павлов, за периода 01.01.2019 г. –
31.12.2019 г.;
- Йордан Стойков, задочен докторант от месец юли 2019 г. (преди това редовен
докторант от януари 2019 г.) към секция МЛ, с научен ръководител доц. д-р
Десислава Панева-Маринова, за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;
- Младен Вълков, редовен докторант към секция ОМИ, с научен ръководител
проф. д-р Тони Чехларова, за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
5.5. По приемане на тримесечните отчети за периода 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г. ,
НС
РЕШИ:
Приема тримесечните отчети за периода 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г. на:
- Александра Николова, редовен докторант към секция МЛ, с научен
ръководител проф. д-р Радослав Павлов;
- Младен Вълков, редовен докторант към секция МОИ, с научен ръководител
проф. д-р Тони Чехларова.
5.6. По доклад от доц. Иван Чипчаков, ръководител на секция АЛ и протокол от
секцията, НС
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РЕШИ:
Дава съгласие относно предложение за стартиране на процедура за присъждане на
научната степен „доктор на науките“ на гл. ас. д-р Петър Данчев.
5.7. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, научен ръководител на Младен
Георгиев, задочен докторант към секция СофТИС, относно отчисляването му с право на
защита, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Младен Георгиев, задочен докторант към секция
СофТИС.
5.8. По протокол от заседание на секция ИОВС за предварителна защита на
дисертационния труд на Николай Николов, редовен докторант към секцията, с
предложения за откриване на процедура по защита и състав на Научно жури, НС
РЕШИ:
- Предлага откриване на процедура по защита на дисертационния труд на
Николай Николов, редовен докторант към секция ИОВС до 6 месеца от
24.01.2020 г.;
- Приема предложения състав на Научно жури, както следва:
1. проф. дмн Евгения Асенова Стоименова – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. доц. дн Младен Светославов Савов – ИМИ-БАН (вътрешен;)
3. проф. дн Леда Димитрова Минкова – ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“
(външен);
4. проф. Нараянасвами Балакришнан (Narayanaswamy Balakrishnan) –
McMaster University, Канада (външен);
5. доц. д-р Цветан Игнатов – СФ, СУ „Св. Кл. Охридски“ (външен).
Резерви:
1. проф. дмн Любен Радославов Мутафчиев – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. доц. д-р Мариян Неделчев Милев – Университет по хранителни
технологии, Пловдив (външен);
3. доц. д-р Велика Илиева Драгиева – Лесотехнически университет (външен).
5.9. По протокол от заседание на секция ММЧА за предварителна защита на
дисертационния труд на Веселина Вучева, редовен докторант към секцията, с
предложения за откриване на процедура по защита и състав на Научно жури, НС
РЕШИ:
- Предлага откриване на процедура по защита на дисертационния труд на
Веселина Вучева, редовен докторант към секция ММЧА до 6 месеца от
24.01.2020 г.;
- Приема предложения състав за Научно жури, както следва:
1. проф. дмн Гено Петков Николов – ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“ (външен);
2. проф. д-р Любен Георгиев Вълков – РУ „А. Кънчев“ (външен);
3. проф. д-р Наталия Тодорова Кольковска – научен ръководител, ИМИ-БАН
(вътрешен);
4. доц. дмн Миглена Николаева Колева – РУ „А, Кънчев“ (външен);
5. доц. д-р Милена Ганчева Димова – ИМИ-БАН, УНСС (вътрешен).
Резерви:
1. доц. д-р Иван Димов Лирков – ИИКТ-БАН (външен);
2. доц. д-р Иван Благоев Бажлеков – ИМИ-БАН (вътрешен).
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5.10. По протокол от заседание на секция ОМИ за предварителна защита на
дисертационния труд на Монка Коцева, задочен докторант към секцията, с предложения
за откриване на процедура по защита и състав на Научно жури, НС
РЕШИ:
- Предлага откриване на процедура по защита на дисертационния труд на Монка
Коцева, задочен докторант към секция ОМИ до 6 месеца от 24.01.2020 г.;
- Приема предложения състав за Научно жури, както следва:
1. доц. д-р Евгения Йовкова Сендова – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. проф. д-р Тони Кондева Чехларова – ИМИ-БАН (вътрешен);
3. проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – Тракийски университет
(външен);
4. проф. дн Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ(външен;)
5. доц. д-р Таня Георгиева Тонова – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“
(външен).
Резерви:
1. проф. д-р Кирил Георгиев Банков – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. проф. дпн Йордан Борисов Табов – пенсионер (външен).
5.11. По протокол от заседание на секция ОМИ за предварителна защита на
дисертационния труд на Иван Петков, задочен докторант към секцията, с предложения
за откриване на процедура по защита и състав на Научно жури, НС
РЕШИ:
- Предлага откриване на процедура по защита на дисертационния труд на Иван
Петков, задочен докторант към секция ОМИ до 6 месеца от 24.01.2020 г.;
- Приема предложения състав за Научно жури, както следва:
1. проф. д-р Кирил Георгиев Банков – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. проф. д-р Тони Кондева Чехларова – ИМИ-БАН (вътрешен);
3. проф. дпн Йордан Борисов Табов – пенсионер (външен.);
4. проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – Тракийски университет
(външен);
5. доц. д-р Николина Илиева Николова – СУ „Св. Климент Охридски“
(външен)
Резерви:
1. проф. д-р Нели Милчева Манева – ИМИ-БАН (вътрешен);
2. проф. д-р Иван Костадинов Тонов – ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“
(външен).
По точка шеста от дневния ред
Проф. В. Кирякова информира членовете на НС, че от ФНИ ще канят кандидати за
комисията за двустранно сътрудничество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: чл.-кор. О. Мушкаров
ПРОТОКОЛИРАЛ: Г. Стоянова

СЕКРЕТАР НА НС: доц. д-р Кр. Иванова
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