РЕШЕНИЯ
(Протокол № 2)

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 29.01.2013 г. от
12.30 часа в Мултимедийната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: акад. В. Дренски, проф. дмн Е. Стоименова, чл.-кор. О.
Мушкаров, чл.-кор. Ю. Ревалски, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И.
Ланджев, проф. дпн Й. Табов, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн Н. Кутев, проф.
дмн Н. Янев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. д-р Р. Павлов, доц. д-р А.
Андреев, доц. д-р Е. Колев, доц. д-р Н. Димитрова и доц. д-р С. Порязов.
ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Ц. Цачев (чужб.), акад. П. Попиванов, проф. дмн
Е. Николов, проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн М. Кръстанов, проф. д-р А.
Ескенази, доц. д-р Е. Сендова (чужб.), доц. д-р И. Чипчаков, доц. д-р Н.
Кольковска (чужб.).
Акад. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25
души. Редуцираният състав е 21 души. При откриването на заседанието
присъстват 16. Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на и.д. Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Доклади.
4. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Чл.-кор. Юлиан Ревалски, и.д. директор на ИМИ, предложи
въпросите, поставени на заседанието на Общото събрание на учените за
приемане на Отчетния доклад за 2012 г. да бъдат предадени за разглеждане в
Комисията по научна политика и структурни промени.
По точка втора от дневния ред
Няма постъпили материали.
По точка трета от дневния ред
3.1. По приемане на индивидуалния план на Стефка Николаева Ковачева,
задочен докторант към секция „Математическа лингвистика“ с научен
ръководител проф. д-р Людмила Димитрова, НС
РЕШИ:
Приема индивидуалния план на Стефка Николаева Ковачева, задочен докторант
към секция „Математическа лингвистика“ с научен ръководител проф. д-р
Людмила Димитрова.
3.2. По доклад от доц. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ
за утвърждаване на конспект за изпит по „Математическа лингвистика“ от
индивидуалния план на Цветан Павлов, докторант на самостоятелна подготовка
към секцията ОМИ с научни консултанти проф. дпн Йордан Табов и доц. д-р
Иван Держански, НС
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РЕШИ:
Утвърждава конспекта за изпита по „Математическа лингвистика“ от
индивидуалния план на Цветан Павлов, докторант на самостоятелна подготовка
към секцията ОМИ с научни консултанти проф. дпн Йордан Табов и доц. д-р
Иван Держански.
3.3. По доклад от проф. дмн Олег Мушкаров, ръководител на секция АГТ
относно организиране на международна конференция „Комплексен анализ и
приложения – САА’2013“ посветена на 100-годишнината от рождението на
академик Любомир Илиев, НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде основен организатор на международна
конференция „Комплексен анализ и приложения – САА’2013“ посветена на 100годишнината от рождението на академик Любомир Илиев, без финансови
ангажименти.
3.4. По доклад от чл.-кор. Юлиан Ревалски, и.д. Директор на ИМИ за
организиране на международна конференция „Топологични методи в анализа и
оптимизацията“, посветена на 70-годишнината на академик Петър Кендеров, НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде основен организатор на международна
конференция „Топологични методи в анализа и оптимизацията“, посветена на
70-годишнината на академик Петър Кендеров, без финансови ангажименти.
3.5. По доклад от проф. д-р Цонка Байчева относно организиране на
лятна школа „Design and Security of Criptographic Functions, Algorithmus and
Devices” от 30 юни до 5 юли 2013 г. в Албена, НС
РЕШИ:
Дава съгласие ИМИ да бъде организатор на лятна школа „Design and Security of
Criptographic Functions, Algorithmus and Devices” от 30 юни до 5 юли 2013 г. в
Албена, без финансови ангажименти.
3.6. По приемане на отчети на проекти за научни изследвания,
финансирани само от бюджетната субсидия на БАН, НС
РЕШИ:
Приема отчетите на проекти за научни изследвания, финансирани само от
бюджетната субсидия на БАН.
По точка пета от дневния ред
Няма постъпили материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(акад. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

СЕКРЕТАР НА НС:
(доц. д-р Ц. Цачев)
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