
Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 1) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 07.02.2008 г. от 10.00 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 

А. Андреев, ст.н.с. д-р Г. Илиев, ст.н.с. д-р Г. Ганчев, ст.н.с. І ст. дмн Е. Панчева, ст.н.с. І ст. дпн Й. 

Табов, ст.н.с. дмн П. Бойваленков, акад. П. Попиванов, ст.н.с. д-р Р. Павлов и чл.-кор. С. Додунеков. 
 ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. Е. Хорозов, ст.н.с. І ст. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов (чужб.), 

ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев (чужб.), ст.н.с. І ст. дмн О. Мушкаров (чужб.), акад. П. Кендеров и проф. дмн С. 

Недев (болн.). 

 

 Чл.-кор. проф. С. Додунеков откри заседанието. Списъчният състав на НС е 19 души. 

Редуцираният състав е 16 души. Присъстват 12. Има необходимия кворум, следователно заседанието е 
законно. Заседанието премина под председателството на ст.н.с. А. Андреев при следния 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Доклад на Директора на ИМИ. 

 

2. Избор на ръководство на Научния съвет. 

 

3. Доклади. 

 

4. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

Чл.-кор. проф. С. Додунеков предложи да се отбележи добрата работа на стария Научен съвет и 

на ръководството на Съвета под председателството на акад. Петър Попиванов и да се изкаже специална 
благодарност на Председателя на НС – академик Петър Попиванов за отличното водене на Съвета в 
течение на 12 години. 

 

По точка втора от дневния ред 

Председателствуващият предложи членовете на съвета да направят предложение за 
ново ръководство на Съвета. 
 Пристъпи се към тайно гласуване, въз основа на което, НС РЕШИ: 

избира за ръководство на Научния съвет както следва: 
чл.-кор. ст.н.с. І ст. дмн Веселин Дренски – за председател; 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Аврам Ескенази – за зам. председател 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Кюркчиев – за секретар. 

 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на ст.н.с. Радослав Павлов – ръководител на секция “Математическа 
лингвистика” за избиране на ст.н.с. І ст. д-р Васил Василев за съвместител на частичен работен ден по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС РЕШИ: 

избира ст.н.с. І ст. д-р Васил Василев за съвместител на частичен работен ден по реда на чл. 

68 от Устава на БАН. 



3.2. По доклад на ст.н.с. Радослав Павлов – ръководител на секция Математическа лингвистика 
за избиране на ст.н.с. ІІ ст. д-р Данаил Дочев за съвместител на частичен работен ден по реда на чл. 68 

от Устава на БАН, НС РЕШИ: 

избира ст.н.с. ІІ ст. д-р Данаил Дочев за съвместител на частичен работен ден по реда на чл. 

68 от Устава на БАН. 

3.3. По доклад на ст.н.с. Николай Кюркчиев – ИД ръководител на секция “Математическо 

моделиране” за избиране на акад. Борислав Боянов за съвместител на частичен работен ден по реда на 
чл. 68 от Устава на БАН, НС РЕШИ: 

избира акад. Борислав Боянов за съвместител на частичен работен ден по реда на чл. 68 от 
Устава на БАН. 

3.4. По доклад на ст.н.с. І ст. Юлиан Ревалски – ръководител на секция “Изследване на 
операциите” за избиране на н.с. ІІ ст. д-р Златогор Минчев за съвместител на частичен работен ден по 
реда на чл. 68 от Устава на БАН, НС РЕШИ: 

избира н.с. ІІ ст. д-р Златогор Минчев за съвместител на частичен работен ден по реда на чл. 
68 от Устава на БАН. 

3.5. По доклад на ст.н.с. І ст. Петър Станчев – ръководител на секция 
“Информационни изследвания” за обява на конкурс за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 
01.01.12 Информатика със срок 3 месеца, НС РЕШИ: 

обявява конкурс за ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.12 Информатика със срок 
3 месеца. 

3.6. По приемане индивидуалния план за работа на Христина Кулина – задочен 

докторант в секция МОИ с научен ръководител ст.н.с. Петър Бойваленков, НС 

РЕШИ: 

приема индивидуалния план за работа на Христина Кулина – задочен докторант в секция 
МОИ с научен ръководител ст.н.с. Петър Бойваленков. 

3.7. Приемане на отчети на проекти за съвместни научни изследвания: 
- с Русия по тема: “Теория на вероятностите, математическа статистика, случайни 

процеси. Приложение на биологията, финансите, информационните и промишлени 

технологии” с ръководител ст.н.с. І ст. Николай Янев; 
- с Русия по тема: “Комплексен анализ, комплексна геометрия и математическа 

физика” с ръководител ст.н.с. І ст. Йохан Давидов. 

- с Израел по тема “Модерна алгебра и жените в математиката” с ръководител ст.н.с. 
ІІ ст. Даниела Попова. 

- със Сърбия по тема “Бази данни на дигитални изображения, компресия и бързо 
търсене” с ръководител ст.н.с. І ст. Огнян Кунчев. 

3.8. По приемане предложения за нови проекти за сътрудничество със Словакия по 
тема: “Електронни корпуси – съпоставително изследване с цел проектиране на българо-

словашки електронни езикови ресурси” с ръководител ст.н.с. Людмила Димитрова, НС 

РЕШИ: 

приема предложението за нов проект за сътрудничество със Словакия по тема: “Електронни 

корпуси – съпоставително изследване с цел проектиране на българо-словашки електронни 

езикови ресурси” с ръководител ст.н.с. Людмила Димитрова. 



3.9. По доклад на ст.н.с. Наталия Кольковска – ръководител на секция “Изчислителна 
математика” за приемане предложение за приоритетно финансиране на тема 
“Математическо моделиране на многопроцесорни клъстери на атомни и молекулярни 

системи във външни полета” с ОИЯИ – Дубна за 2008 година, НС 

РЕШИ: 

подкрепя предложението за приоритетно финансиране на тема “Математическо моделиране 
на многопроцесорни клъстери на атомни и молекулярни системи във външни полета” с 
ОИЯИ – Дубна за 2008 година. 

3.10. По приложен списък относно отчетите за научно-изследователски проекти за 
научни изследвания на бюджетна издръжка, НС 

РЕШИ: 

приема отчетите за научно-изследователски проекти за научни изследвания на бюджетна 
издръжка по приложения списък. 

 

4. Разни. 

4.1. По доклад на чл.-кор. В. Дренски – гл. редактор на сп. “Сердика” за допълване редколегията 
на списанието, НС 

РЕШИ: 

еднократно допълва редколегията на списанието с доц. дмн Гено Николов като редактор за 
подготовката на броя, посветен на акад. Сендов. 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 
 

(чл.-кор. В. Дренски) 
 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 
 

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


