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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 7) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 25.06.2010 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, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн С. Недев, ст.н.с. І ст. дпн Й. 

Табов, ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев, 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 В. 

Сотиров, ст.н.с. д-р Г. Илиев, ст.н.с. д-р Г. Ганчев, и ст.н.с. д-р Р. Павлов.  
ОТСЪСТВАТ: акад. П. Попиванов (чужб.), акад. П. Кендеров, акад. С. 

Додунеков, чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн К. Иванов, ст.н.с. І ст. дмн Е. 

Панчева, ст.н.с. І ст. дмн Л. Мутафчиев, ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев, ст.н.с. д-р Е. 

Стоименова и ст.н.с. д-р Е. Сендова (чужб.). 

 

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

души. Редуцираният състав е 23 души. Присъстват 15. Няма необходимият 
квалифициран кворум, следователно заседанието е законно, но не може да 
взима решения с тайно гласуване.  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Доклад на Директора на ИМИ. 

 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

 

3. Доклади. 

 

4. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Н.с. І ст. д-р Георги Димков – пом. директор на ИМИ, запозна 
членовете на Научния съвет с предварителния одитен доклад от ревизията на 
ИМИ за периода 01.01.2008 – 31.12.2009 г., извършена от Дирекция „Вътрешен 

одит” към БАН. 

1.2. По доклад от Галина Георгиева и Георги Генчев за определяне на 
такса за обучение на докторанти на самостоятелна подготовка към ИМИ, след 

дискусия, НС 

РЕШИ: 

Определя такса за обучение на докторанти на самостоятелна подготовка през 
първата година на обучение, които не са служители на БАН и при които няма 
сключено споразумение на БАН с организацията, в която докторантът работи, в 
размер на 230 (двеста и тридесет) лева. 
 

По точка втора от дневния ред 

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

информира членовете на Научния съвет за направените предложения по 

Методиката за атестиране и картите за атестиране на научния, научно-
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технически и научно-помощен и административен персонал. След разискване, 
НС 

РЕШИ: 

определя комисия в състав: 
чл.-кор. Веселин Дренски – председател на НС на ИМИ, 

ст.н.с. І ст. дмн Йохан Давидов – председател на ОС на учените в ИМИ, 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Радослав Павлов – зам. директор на ИМИ и 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Андрей Андреев – научен секретар на ИМИ, 

която да подготви проекта за Методика за атестиране и картите за атестиране 
на научния, научно-технически и научно-помощен и административен 

персонал, който да бъде приет на следващото заседание на НС на ИМИ. 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Нели Димитрова – научен ръководител 
на редовния докторант Милен Колев Борисов към секция „Биоматематика” за 
утвърждаване на конспект за изпита по обща и базова подготовка „Числени 

алгоритми с верификация на резултатите” от индивидуални план на 
докторанта, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекта за изпита по обща и базова подготовка „Числени 

алгоритми с верификация на резултатите” от индивидуални план на редовния 
докторант към секция „Биоматематика” Милен Колев Борисов. 

3.2. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Радослав Павлов – ръководител на 
секция „Математическа лингвистика” за утвърждаване на конспект за изпита 
по специалността на Янислав Желев – докторант на самоподготовка към 

секцията с научен ръководител ст.н.с. д-р Радослав Павлов, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекта за изпита по специалността на Янислав Желев – 

докторант на самоподготовка към секция „Математическа лингвистика” с 
научен ръководител ст.н.с. д-р Радослав Павлов 
 3.3. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Николай Янев – ръководител на секция 
„Вероятности и статистика” за отчисляване с право на защита на Нина 
Руменова Даскалова – задочен докторант към секцията с научен ст.н.с. І ст. дмн 

Николай Янев, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита на Нина Руменова Даскалова – задочен докторант 
към секция „Вероятности и статистика” с научен ст.н.с. І ст. дмн Николай Янев. 
 3.4. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Анжела Попиванова – ръководител на 
секция „Математическа физика” за отчисляване с право на защита на Виктория 
Колева Рашкова – задочен докторант към секцията с научен ръководител ст.н.с. 
І ст. дмн Анжела Попиванова, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Виктория Колева Рашкова – задочен докторант 
към секция „Математическа физика” с научен ръководител ст.н.с. І ст. дмн 

Анжела Попиванова. 
По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на ст.н.с. І ст. Венцеслав Вълев  относно издаване на 
монография за историята на информатиката в ИМИ, НС 

РЕШИ: 
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Няма финансова възможност за стартиране на проекта. 
4.2. По доклад на ст.н. ІІ ст. д-р Андрей Андреев относно решенията на 

ръководството на ИМИ относно заплащането на трудовото възнаграждение на 
служители на ИМИ, които ползват дългосрочен неплатен отпуск, по времето на 
пребиваването им страната и месечното възнаграждение на сътрудници на 
ИМИ на непълно работно време след дискусията, НС 

РЕШИ: 

Подкрепя решенията на ръководството на ИМИ: 

1. По време на краткотрайно пребиваване в страната на служители, 

които ползват дългосрочен неплатен отпуск, да не се плаща месечно 

възнаграждение за този период. 

2. На сътрудници на ИМИ, работещи на частичен работен ден, които са 
на работа по основен трудовия договор на друго място, да се заплаща месечно 

възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. 
 

 4.3. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Аврам Ескенази – член на Централната 
атестационна комисия на БАН информира членовете на НС за взетите решения 
от Комисията. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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

 

 

 

 


