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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(Протокол № 9) 

 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 17.09.2010 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, ст.н.с. д-р В. Сотиров, акад. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, 
проф. дмн И. Ланджев, 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 Н. Кутев, ст.н.с. дмн П. Бойваленков, 
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: акад. П. Попиванов, чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн К. 

Иванов, ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров (чужб.), ст.н.с. д-р А. Андреев 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 19. Има необходимият 
квалифициран 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 01.01.12 

„Информатика” за нуждите на ИМИ с кандидати н.с. І ст. д-р Маргарита 

Николова Спиридонова и доц. д-р Деко Виден Деков. Рецензенти: проф. 

дмн Стоян Капралов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Александър Григоров. 

 

4. Избор на рецензенти. 

 

5. Доклади. 

 

По точка първа от дневния ред 

Акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете на 
Научния съвет, че във връзка с ограничаването на субсидията на ИМИ през 
второто полугодие на 2010 г., за времето от 1 септември 2010 г. до 31 октомври  

2010 г. ИМИ преминава на намалено работно време. 
 

По точка втора от дневния ред 

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

съобщи, че следващото заседание на НС ще бъде на 1 октомври 2010 г. 
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По точка трета от дневния ред 

НС 

РЕШИ: 

1. ПРЕДЛАГА на ВАК да присъди на н.с. д-р Маргарита Спиридонова 
научното звание ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.12 „Информатика”. 

2. НЕ ПРЕДЛАГА на ВАК да присъди на доц. д-р Деко Деков научното 

звание ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.12 „Информатика”. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Евгений Николов – директор на НЛКВ 

за избор на рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 
01.01.12 „Информатика” за нуждите на НЛКВ с единствен кандидат н.с. д-р 
Димитрина Полимирова-Николова, НС 

РЕШИ: 

Избира за рецензенти по конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по научната 
специалност 01.01.12 „Информатика” за нуждите на НЛКВ с единствен 

кандидат н.с. д-р Димитрина Полимирова-Николова проф. дмн Стоян Капралов 
и ст.н.с. ІІ ст. д-р Аврам Ескенази. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. дмн Петър Бойваленков – научен 

ръководител на Нина Добринкова – редовен докторант към секция МОИ за 
определяне на проф. Ян Мендел – директор на Центъра за изчислителна 
математика (ССМ) на университета в Денвър, САЩ, за втори научен 

консултант, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. Ян Мендел – директор на Центъра за изчислителна 
математика (ССМ) на университета в Денвър, САЩ, за втори научен 

консултант на Нина Добринкова – редовен докторант към секция МОИ. 

5.2. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев – ръководител на секция 
„Информационни системи” относно продължаване срока на трудовия договор на 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Койчев по реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС 

РЕШИ: 

Продължава срока на трудовия договор на ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Койчев 
по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

5.3. По молба на ст.н.с. ІІ ст. д-р Александър Геров за избирането му за 
асоцииран член на ИМИ след дискусия се пристъпи към тайно гласуване, НС 

РЕШИ: 

Избира ст.н.с. ІІ ст. д-р Александър Геров за асоцииран член на ИМИ. 

5.4. По доклад на ст.н.с. І ст. д-р Николай Янев – ръководител на секция 
„Вероятности и статистика” за избиране на проф. дтн Благовест Шишков за 
асоцииран член на ИМИ, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дтн Благовест Шишков за асоцииран член на ИМИ. 

 5.5. По приемане на отчет на проект за съвместни научни изследвания с 
Израел с ръководител ст.н.с. Аврам Ескенази на тема „Оценка и избор на 
сложни софтуерни системи”, НС 

РЕШИ: 
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 Приема отчета на проекта за съвместни научни изследвания с Израел с 
ръководител ст.н.с. Аврам Ескенази на тема „Оценка и избор на сложни 

софтуерни системи”. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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


