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Р Е Ш Е Н И Я 

(Протокол № 8) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 19.12.2008 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. Б. Боянов, акад. П. Попиванов, акад. С. Додунеков, чл.-кор. 

Е. Хорозов, ст.н.с. І ст. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, 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. дмн Н. Кутев, 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, ст.н.с. д-р Е. Сендова и ст.н.с. д-р Р. Павлов. 

ОТСЪСТВАТ: акад. П. Кендеров, проф. дмн С. Недев (болн.) и ст.н.с. І 
ст. дмн Л. Мутафчиев. 
Списъчният състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 24 души. 

Присъстват 22. 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. Доклади. 

 

4. Разни. 

 

 

По точка първа от дневния ред 

Акад. С. Додунеков – директор на ИМИ - представи на членовете 
на Научния съвет за утвърждаване: 

1. Определянето на сътрудници на секции и отдели за награждаване за 
изпълнение на разнообразни задачи на ИМИ. След разискване, НС: 

РЕШИ: 

 Одобрява предложенията на ръководителите на секции и отдели за даване на 
награди за изпълнението на разнообразни задачи от сътрудници на ИМИ. 

2. Подписаните съглашения и меморандуми за научно-техническо 
сътрудничество с: 

Киевския национален университет „Тарас Шевченко”, Украйна; 
Националния технически университет на Украйна „Киевски политехнически 

институт”; 

Институт по кибернетика „В. М. Глушков”, Украйна; 
Институт по проблеми на математически машини и системи при НАН 

Украйна; 
Abdul Salam School of Mathematicak Sciences, Пакистан. 

 

По точка втора от дневния ред 
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Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ съобщи за писмото за 
наградата „Питагор” на МОН и разискванията за концепцията за изграждане на 
стратегия за развитието на научните изследвания до 2013 година. След 

разисквания, НС 

РЕШИ: 

За следващо заседание на НС, Комисията по научна политика и структурни промени, 

съвместно с ръководството на ИМИ и НС на ИМИ, да формулира мнение на НС по 

концепцията за изграждане на стратегия за развитието на научните изследвания до 

2013 година. 
 

По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад на чл.-кор Юлиан Ревалски – ръководител на секция 
Изследване на операциите за продължаване по чл. 68 от Устава на БАН на 
трудовия договор на н.с. ІІ ст. Златогор Минчев, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на н.с. ІІ ст. Златогор Минчев по чл. 68 от 
Устава на БАН. 

 

3.2. По доклад на ст.н.с. Радослав Павлов – ръководител на секция 
Математическа лингвистика за продължаване по чл. 68 от Устава на БАН на 
трудовия договор на ст.н.с. І ст. д-р Васил Василев, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на ст.н.с. І ст.  д-р Васил Василев по чл. 68 от Устава 
на БАН. 

 

3.3. По доклад на ст.н.с. Радослав Павлов – ръководител на секция 
Математическа лингвистика за продължаване по чл. 68 от Устава на БАН на 
трудовия договор на ст.н.с. ІІ ст. д-р Данаил Дочев, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор ст. н.с. ІІ ст. д-р Данаил Дочев по член 68 от Устава 
на БАН. 

 

3.4. По доклад на ст.н.с. І ст. Йордан Табов – ръководител на секция 
ОМИ за избора на ст.н.с.І ст. дмн Сава Гроздев за ръководител на секция ОМИ 

след обширна дискусия, НС 

РЕШИ: 

1. Не избира ст.н.с. І ст. дмн Сава Гроздев за ръководител на секция ОМИ. 

2. Определя за и.д. ръководител на секция ОМИ ст.н.с. ІІ ст. д-р Евгения 
Сендова за периода от 01.01.2008 г. до избиране на ръководител на секцията. (По 

време на обсъждането на тази точка ст.н.с. Е. Сендова излезе от заседанието). 

3.5. По доклад на ст.н.с. І ст. Петър Станчев– ръководител на секция 
Информационни изследвания за преименуване на секцията от 
„Информационни изследвания” в „Информационни системи”, след разисквания 
НС 

РЕШИ: 

Преименува секцията „Информационни изследвания” в „Информационни 

системи” 

. 
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3.6. По доклад на ст.н.с. Николай Манев – ръководител на секция МОИ 

относно обява на конкурс за н.с. ІІІ-І ст. по научната специалност 01.01.12 

Информатика за нуждите на секцията със срок 3 месеца, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за н.с. ІІІ-І ст. по научната специалност 01.01.12 Информатика 
за нуждите на секцията със срок 3 месеца. 
 

3.7. По доклад на ст.н.с. Стоян Порязов – ръководител на секция 
Телекомуникации за зачисляване на н.с. І ст. Емилия Саранова в аспирантура 
на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика 
на тема: „Оразмеряване на телекомуникационни мрежи с комуникация на 
канали, при детайлно отчитане на потребителското поведение” , НС 

РЕШИ: 

Зачислява н.с. І ст. Емилия Саранова в аспирантура на самостоятелна 
подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика на тема: 
„Оразмеряване на телекомуникационни мрежи с комуникация на канали, при 

детайлно отчитане на потребителското поведение”. 

 

3.8. По Доклад на ст.н.с. Андрей Андреев – председател на комисията за 
провеждане на кандидат-докторантски изпит по научната специалност 01.01.11 

Изследване на операциите за зачисляване на Владимир Йорданов Кръстев в 
задочна докторантура, считано от 01.01.2009 г. с научен ръководител ст.н.с. ІІ 
ст. д-р Цветомир Цачев. НС 

РЕШИ: 

Зачислява Владимир Йорданов Кръстев в задочна докторантура, считано от 
01.01.2009 г. с научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Цветомир Цачев, НС 

 

3.9. По доклад на ст.н.с. Андрей Андреев – председател на комисията за 
провеждане на кандидат-докторантски изпит по научната специалност 01.01.13 

Математическо моделиране и приложение на математиката за зачисляване на 
Милен Колев Борисов в задочна докторантура, считано от 01.01.2009 г. с 
научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Нели Димитрова, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Милен Колев Борисов в задочна докторантура, считано от 01.01.2009 

г. с научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Нели Димитрова. 
3.10. По доклад на ст.н.с. Светлана Топалова – научен ръководител на 

Стела Железова – редовен докторант към секция МОИ за отчисляването й от 
докторантура с право на защита, НС 

РЕШИ: 

Отчислява Стела Железова – редовен докторант към секция МОИ от 
докторантура с право на защита. 
 

3.11. По доклад на н.с. д-р Красимир Марков за участие на ИМИ в 
организирането на международни научни конференции, редактирането на 
международни списания и издаването на международна книжна серия, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участието на ИМИ в организирането на горните 
международни научни конференции, редактирането на международни списания 
и издаването на международна книжна серия без финансов ангажимент. 
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3.12 По доклад на чл.-кор. Веселин Дренски – гл. редактор на „Сердика, 
математическо списание” относно частично обновление на Редколегията, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие относно освобождаване на ст.н.с. Васил Кънев от участие в 
Редколегията на „Сердика” и избира Василе Бринзанеску (Институт по математика 
на Румънската академия) за член на Редколегията.  
 

3.13. По проекти за съвместно научни изследвания, НС 

РЕШИ: 

Приема следните проекти за съвместно научни изследвания: 
 

с Румъния на тема: „Алгебрична геометрия, алгебра и приложения” с 
ръководител чл.-кор. Веселин Дренски; 

с Русия на тема: „Изследване на цялостния трафик на мрежи за задачите 
за оптимизация на телекомуникационни системи” с ръководител ст.н.с. Стоян 

Порязов; 
с Русия на тема: „Изследване на способите за представяне динамични 

модели на предметни области и способи за човеко-машинното взаимодействие 
при проектиране на информационни системи” с ръководител н.с. Емилия 
Саранова; 

с Русия на тема: „Изследване на група автоморфизми на комбинаторни 

структури” с ръководител ст.н.с. Петър Бойваленков. 
с Русия на тема: „Алгебрична и комбинаторн теория на косирането” с 

ръководител акад. Стефан Додунеков. 
 

3.14. По отчети на проект за съвместно научно сътрудничество, НС  

РЕШИ: 

Приема следните отчети на проект за съвместно научно сътрудничество: 

с Русия на тема: „Изследвания на модели и програмни средства за 
езикови технологии” с ръководител ст.н.с. Иван Держански; 

с Русия на тема: „Алгебрична и комбинаторн теория на косирането” с 
ръководител акад. Стефан Додунеков; 

със Словакия на тема: „Електронни корпуси – съпоставително 
изследване с цел проектиране на българо-словашки електронни езикови 

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

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. Акад. Петър Попиванов съобщи за излязлата във в. „Култура” 

статия на Борис Попиванов „БАН: подмяна на понятията”. 

4.2. Акад. Стефан Додунеков съобщи за лекото удължаване на срока за 
окабеляване на Институтската интернет мрежа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

(чл.-кор. В. Дренски) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:   СЕКРЕТАР НА НС: 

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


