РЕШЕНИЯ
(Протокол № 8)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 18.12.2009 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. 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 Н. Янев, ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров, 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, ст.н.с. д-р Е. Сендова и ст.н.с. д-р Р. Павлов.
ОТСЪСТВАТ: акад. П. Кендеров, ст.н.с. І ст. дмн Л. Мутафчиев и ст.н.с.
д-р А. Андреев.
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 21. Има необходимият
кворум, следователно заседанието е законно.
В изпълнение на решение на НС на ИМИ (Протокол / от 19.10.2007 г. т. 3.2.)
беше връчен „Медал с лента” на акад. Благовест Сендов по случай 60 – годишнината
на ИМИ – БАН. Акад. Благовест Сендов благодари за получената награда.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за преструктуриране на ИМИ в духа на Одита.

2. Доклади.
По точка първа от дневния ред
След дискусия, НС
РЕШИ:
Свиква заседание на Работната група по реорганизацията при НС на
19.12.2009 г. от 9.30 часа.
По точка втора от дневния ред
2.1. По доклад на ст.н.с. Андрей Андреев – председател на комисията за
провеждане на кандидат - докторантски изпит по научната специалност Теория
на вероятностите и математическа статистика за зачисляване на Стоян Иванов
Ненков като задочен докторант по научната специалност Теория на
вероятностите и математическа статистика с научен ръководител ст.н.с. д-р
Евгения Стоименова, НС
РЕШИ:
Зачислява Стоян Иванов Ненков като задочен докторант по научната
специалност Теория на вероятностите и математическа статистика с научен
ръководител ст.н.с. д-р Евгения Стоименова.
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2.2. По доклад на ст.н.с. Андрей Андреев – председател на комисията за
провеждане на кандидат докторантски изпит по научната специалност
Информатика за зачисляване на Николай Генчев Ноев като редовен докторант с
научен ръководител ст.н.с. д-р Галина Богданова, НС
РЕШИ:
Зачислява Николай Генчев Ноев като редовен докторант по научната
специалност Информатика с научен ръководител ст.н.с. д-р Галина Богданова.
2.3. По приемане индивидуалния план на Мария Стефанова Джумалиева
– редовен докторант към секция МОИ с научен ръководител ст.н.с. дмн Илия
Буюклиев, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалния план на Мария Стефанова Джумалиева –
редовен докторант към секция МОИ с научен ръководител ст.н.с. дмн Илия
Буюклиев.
2.4. По мотивация на секция Математическа физика за номиниране на
проф. дмн Веселин Михайлов Петков за почетен член на ИМИ-БАН, НС
РЕШИ:
Избира проф. дмн Веселин Михайлов Петков за почетен член на ИМИБАН.
2.5. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция Вероятности и
статистика за продължаване срока на договора на ст.н.с. І ст. дмн Любен Мутафчиев
по реда на чл. 68 от устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава срока на договора на ст.н.с. І ст. дмн Любен Мутафчиев по
реда на чл. 68 от устава на БАН.
По горната точка отсъстваха акад. С. Додунеков и акад. П. Попиванов.
2.6. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция Вероятности и
статистика за продължаване срока на договора на ст.н.с. Марусия Божкова по реда
на чл. 68 от устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава срока на договора на ст.н.с. Марусия Божкова по реда на
чл. 68 от устава на БАН.
2.7. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция Вероятности и
статистика за продължавана срока на договора на н.с. І ст. Весела Стоименова по
реда на чл. 68 от устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава срока на договора на н.с. І ст. Весела Стоименова по реда
на чл. 68 от устава на БАН.
2.8. По приемане на отчети на договори за научни изследвания , НС
РЕШИ:
Приема на отчетите на договори за научни изследвания с:
Полша на тема „Семантика и съпоставителна лингвистика, ориентирани
към разработване на двуезичен електронен речник” с ръководител ст.н.с.
Людмила Димитрова;
Румъния на тема „Стохастични модели на мултиплициране и сумиране с
ръководител ст.н.с. І ст. Николай Янев;
Русия на тема „Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането” с
ръководител акад. Стефан Додунеков;
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Русия на тема „Теория на вероятностите , математическа статистика и
случайни процеси. Приложения в биологията, финансите, информационните и
промишлени технологии” с ръководител ст.н.с. І ст. Николай Янев;
Русия на тема „Изследвания на модели и програмни средства за езикови
технологии” с ръководител ст.н.с. Иван Держански;
Украйна на тема „Изследвания и разработки в областта на българоукраински електронни езикови ресурси” с ръководител ст.н.с. Иван Держански.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(ст.н.с. ІІ ст. Н. Кюркчиев)
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