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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 6) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 28.05.2010 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. Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, проф. 

дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, ст.н.с. І ст. дмн Е. Панчева, ст.н.с. І ст. 
дмн Й. Давидов, ст.н.с. І ст. дмн Л. Мутафчиев, ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров, 
ст.н.с. дмн П. Бойваленков, 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 и ст.н.с. д-р Р. Павлов.  
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн С. Недев, ст.н.с. І ст. дпн 

Й. Табов, ст.н.с. д-р В. Сотиров (чужб.), ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев, ст.н.с. І ст. 
дмн Н. Янев (чужб.), и ст.н.с. д-р Е. Сендова. 
 

 Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 

души. Редуцираният състав е 23 души. Присъстват 18. 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 ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.10 „Теория на 

вероятностите и математическа статистика” за нуждите на ИМИ с 

единствен кандидат доц. д-р Пенка Иванова Майстер. Рецензенти: ст.н.с. І 

ст. дмн Николай Янев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Марусия Божкова. 

4. Избор на рецензенти. 

 

5. Доклади. 

 

6. Разни. 

 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1  Акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете 
на Научния съвет за: 

1) Прекратяването на неплатени отпуски – поради липса на средства 
няма възможност за прекратяване на неплатените отпуски срещу заплащане за 
лятното присъствие на колегите в продължителна отпуска в чужбина. 
 2) За сътрудници на други институти (Лаборатория по Телематика, 
ИПОИ и НЛКВ),  ползващи стаи в сградата на ИМИ, ако до 31.05.2010 г. няма 
яснота за заплащане на режийните разноски, то от 01.06.2010 ще им бъде спрян 

тока. 
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 3) От 31.05.2010 г. Директорът на ИМИ ще бъде в четири седмичен 

годишен отпуск, като в този период той ще бъде заместван от зам. директора на 
ИМИ - ст.н.с. І ст. дмн Олег Мушкаров. 

 

По точка втора от дневния ред 

 2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски – председател на Научния съвет на ИМИ, 

информира членовете на Научния съвет за влезлия в сила Закон за развитието 

на академичния състав в Република България. Текущите две процедури за 
ст.н.с. І ст. по Алгебра и теория на числата би следвало да се продължат и 

доведат до края по досега действащия закон, поради това, че парите са на 
сметката на ИМИ още при обявяването на процедурите. 
 

По точка трета от дневния ред 

 НС 

РЕШИ: 

Предлага на ВАК да присъди на доц. д-р Пенка Иванова Майстер научното 

звание ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.10 „Теория на вероятностите 
и математическа статистика”. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чипчаков – ръководител на 
секция Алгебра за избор на рецензенти по конкурса за ст.н.с. І ст.- по научната 
специалност 01.01.02 „Алгебра и теория на числата” за нуждите на ИМИ с 
единствен кандидат ст.н.с. дмн Валентин Ванков Илиев, НС 

РЕШИ: 

Избира за рецензенти акад. Стефан Додунеков, проф. д-р Керопе Чакърян и 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чипчаков. 
 По следващите точки от дневния ред не присъстват акад. П. Попиванов и 

ст.н.с. ІІ ст. д-р А. Андреев. 
По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад на ст.н. І ст. дмн Петър Станчев – ръководител на секция 
Информационни системи за продължаване с една година на трудовия договор по чл. 

68 от Устава на БАН на ст.н.с. ІІ ст. д-р Антон Илиев., НС 

РЕШИ: 

Назначава на частичен работен ден по реда на чл. 68 от Устава на БАН ст.н.с. ІІ 
ст. д-р Антон Илиев Илиев. 

 

 5.2. По приемане на проект за съвместни научни изследвания със 
Сърбия с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Огнян Кунчев на тема „Дигитални бази 

от данни и обработка на изображения”, НС 

РЕШИ: 

Приема проекта за съвместни научни изследвания със Сърбия с ръководител 

ст.н.с. І ст. дмн Огнян Кунчев на тема „Дигитални бази от данни и обработка на 
изображения”. 

 5.3. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания 
със Сърбия с ръководител ст.н.с. І ст. дмн Огнян Кунчев на тема „Бази данни 

на дигитални изображения, компресия и бързо търсене”, НС 

РЕШИ: 
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Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания със Сърбия с 
ръководител ст.н.с. І ст. дмн Огнян Кунчев на тема „Бази данни на дигитални 

изображения, компресия и бързо търсене”. 

 

По точка шеста от дневния ред 

6.1 По молба на ст.н.с. І ст. дмн Светослав Марков за избирането му за 
асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Избира ст.н.с. І ст. дмн Светослав Марков за асоцииран член на ИМИ. 

6.2. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Венцеслав Вълев за продължаване с 
една година на трудовия договор поради навършени 65 години, НС 

РЕШИ: 

Няма възможност да бъде продължен договора на ст.н.с. І ст. дмн Венцеслав 
Вълев съобразно изискванията, приети от Управителния съвет на БАН. 

6.3. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Венцеслав Вълев за издаване на 
монография за основателите на информатиката и информационните технологии 

у нас, НС 

РЕШИ: 

Няма финансова възможност за стартиране на проекта. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 

 

 


