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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 1) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 08.01.2010 г. от 

14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, ст.н.с. д-р А. Ескенази, ст.н.с. д-р 

Н. Кюркчиев, акад. П. Кендеров, акад. П. Попиванов, акад. С. Додунеков, чл.-

кор. Е. Хорозов, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн С. 

Недев, ст.н.с. І ст. дмн Е. Панчева, ст.н.с. І ст. дпн Й. Табов, ст.н.с. І ст. дмн Й. 

Давидов, ст.н.с. І ст. дмн Л. Мутафчиев, ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев, ст.н.с. І ст. 
дмн О. Мушкаров, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев, ст.н.с. д-р А. Андреев, ст.н.с. д-р Г. 

Илиев, ст.н.с. д-р Г. Ганчев, ст.н.с. д-р Е. Стоименова, ст.н.с. д-р Е. Сендова и 

ст.н.с. д-р Р. Павлов.  

ОТСЪСТВА: ст.н.с. дмн П. Бойваленков. 
 

 Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС 

(включая починалия акад. Б. Боянов) е 25 души. Редуцираният състав е 24 

души. При откриването на заседанието присъстват 23. 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. Разглеждане предложения за продължаване трудовите договори 

на хабилитирани колеги, навършили 65 години. 

 

4. Доклади. 

 

 5. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

. Акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ информира членовете на 
Научния съвет за отговора на Управителния съвет на БАН относно 

предложенията на НС на ИМИ за продължаване трудовите договори на 
хабилитирани колеги, навършили 65 години. 

 

По точка втора от дневния ред 

Чл.-кореспондент Веселин Дренски – председател на Научния съвет на 
ИМИ представи отчета на Научния съвет на ИМИ за 2009 г. След 

разискванията, НС 

РЕШИ: 

Приема отчета на Научния съвет на ИМИ за 2009 г. и предлага да се 
внесе в ОС на учените от ИМИ. 
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По точка трета от дневния ред 

3.1. По молба и материали за продължаване трудовия договор на ст.н.с. І ст. 
дмн Кирил Петров Кирчев, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на ст.н.с. І ст. дмн Кирил Петров Кирчев 
с една година. 

 

3.2. По молба и материали за продължаване трудовия договор на ст.н.с. ІІ ст. 
д-р Владимир Христов Сотиров, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на ст.н.с. ІІ ст. д-р Владимир Христов 
Сотиров с една година. 

 

3.3. По молба и материали за продължаване трудовия договор на ст.н.с. І ст. 
дмн Светослав Маринов, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на ст.н.с. І ст. дмн Светослав Маринов 
Марков с една година. 
 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на ст.н.с. Аврам Ескенази – ръководител на секция 
Софтуерни технологии за зачисляване на Николай Иванов Тодоров като 

редовен докторант към секция Софтуерни технологии с научен ръководител 

ст.н.с. Аврам Ескенази, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Николай Иванов Тодоров като редовен докторант по 

научната специалност 01.01.12 Информатика към секция Софтуерни 

технологии с научен ръководител ст.н.с. Аврам Ескенази. 

 

4.2. По доклад на ст.н.с. Владимир Каишев – научен ръководител на 
Росен Крачунов, задочен докторант към секция Вероятности и статистика за 
отчисляване с право на защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Росен Крачунов, задочен докторант към 

секция Вероятности и статистика. 
 

4.3. По атестация на Илия Георгиев Митов – докторант на 
самостоятелна подготовка към секция Информационни системи с научен 

консултант ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев, НС 

РЕШИ: 

Атестира за 2009 г. Илия Георгиев Митов – докторант на самостоятелна 
подготовка към секция Информационни системи с научен консултант ст.н.с. І 
ст. дмн Петър Станчев. 

 

4.4. По атестация на Владимир Димитров Георгиев – задочен докторант 
към секция Математическа лингвистика с научен ръководител ст.н.с. д-р 

Радослав Павлов, НС 

РЕШИ: 
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Атестира за 2009 г. Владимир Димитров Георгиев – задочен докторант 
към секция Математическа лингвистика с научен ръководител ст.н.с. д-р 

Радослав Павлов. 
 

4.5. По атестация на Лидия Радославова Павлова-Драганова – задочен 

докторант към секция Математическа лингвистика с научни ръководители 

ст.н.с. д-р Евгения Сендова и проф. Майя Богданова, НС 

РЕШИ: 

Атестира за 2009 г. Лидия Радославова Павлова-Драганова – задочен 

докторант към секция Математическа лингвистика с научни ръководители 

ст.н.с. д-р Евгения Сендова и проф. Майя Богданова. 
 

4.6. По атестация на Любомил Николчев Драганов – задочен докторант 
към секция Математическа лингвистика с научни ръководители ст.н.с. д-р 

Евгения Сендова и проф. Димитър Трендафилов, НС 

РЕШИ: 

Атестира за 2009 г. Любомир Николчев Драганов – задочен докторант 
към секция Математическа лингвистика с научни ръководители ст.н.с. д-р 

Евгения Сендова и проф. Димитър Трендафилов. 
 

4.7. По приемане на отчети на договори за научни изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема отчетите на договори за научни изследвания с: 
- Китай на тема „Изследване на планирането и качеството на услугата в 

смятането на продължителностите” с ръководител ст.н.с. Димитър Гелев; 
- Словакия на тема „Електронни корпуси – съпоставително изследване с 

цел проектиране на българо-словашки електронни езикови ресурси” с 
ръководител ст.н.с. Людмила Димитрова. 

 

 4.8. По писмо на Пейчо Тодоров за „дешифриране тайната, закодирана в 
числата 186681”, НС 

РЕШИ: 

 Въпросът не попада в обсега на експертна дейност на ИМИ. 

 

По точка пета от дневния ред 

 Ст.н.с. д-р Е. Сендова отправи апел за подпомагане на вдовицата на 
покойния наш колега проф. Коста Марков. След разискване НС 

РЕШИ: 

Да подпомогне изкупуването на част от книгите от библиотеката на 
проф. Коста Марков, както и част от тиража на книгата на вдовицата му – 

Бистра Маркова. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

(Г. Генчев)     (ст.н.с. ІІ ст. Н. Кюркчиев) 


