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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 13 

от кореспондентно заседание на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 6-7 юли 2021 г. в ИМИ 

 

 

На 6-7 юли 2021 г. се проведе кореспондентно гласуване при следния дневен ред:  

 

1. Утвърждаване на проектно предложение по конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма, „РИЛА“ със 

заглавие на проекта: „Инвариантни функции в комплексния анализ“, с ръководител на 

научния колектив чл.-кор. дмн Николай Николов.  

2. Утвърждаване на проектно предложение по конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Нови 

направления в теория на апроксимациите“, с ръководител на научния колектив проф. 

дмн Камен Иванов. 

3. Утвърждаване на проектно предложение по конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Перспективни 

методи за предвиждане на качеството в умни мрежи за информатично обслужване от 

следващо поколение“, с ръководител на научния колектив доц. д-р Велин Андонов.  

 

В проведеното кореспондентно гласуване дадоха своя вот следните членове на НС: 

чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, проф. д-р Д. Панева-Маринова, акад. В. 

Дренски, чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн Й. 

Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн М. Савов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. 

Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Е. Попова, доц. 

д-р И. Чипчаков и доц. д-р Кр. Иванова.   

В кореспондентното гласуване не участваха: акад. Ю. Ревалски и проф. дмн И. 

Ланджев. 

По точка първа от дневния ред 

1. Утвърждаване на проектно предложение по конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма, „РИЛА“ със 

заглавие на проекта: „Инвариантни функции в комплексния анализ“, с ръководител на 

научния колектив чл.-кор. дмн Николай Николов.  

След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение по конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма, „РИЛА“ със 

заглавие на проекта: „Инвариантни функции в комплексния анализ“, с ръководител на 

научния колектив чл.-кор. дмн Николай Николов.  
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По точка втора от дневния ред 

2. Утвърждаване на проектно предложение по конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Нови 

направления в теория на апроксимациите“, с ръководител на научния колектив проф. 

дмн Камен Иванов. 

След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение по конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Нови 

направления в теория на апроксимациите“, с ръководител на научния колектив проф. 

дмн Камен Иванов. 

По точка трета от дневния ред 

3. Утвърждаване на проектно предложение по конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Перспективни 

методи за предвиждане на качеството в умни мрежи за информатично обслужване от 

следващо поколение“, с ръководител на научния колектив доц. д-р Велин Андонов.  

След проведеното кореспондентно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава проектно предложение по конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 г. със заглавие на проекта: „Перспективни 

методи за предвиждане на качеството в умни мрежи за информатично обслужване от 

следващо поколение“, с ръководител на научния колектив доц. д-р Велин Андонов. 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

 

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

 

   (Г. Стоянова)    (проф. д-р Д. Панева-Маринова) 


