РЕШЕНИЯ
(Протокол № 13)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 22.10.2010 г. от
15.15 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. П. Кендеров, 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 Л. Мутафчиев, ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев, ст.н.с. І ст.
дмн О. Мушкаров, 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
ст.н.с. и д-р Р. Павлов.
ОТСЪСТВАТ: ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев и ст.н.с. д-р В. Сотиров.
Ст.н.с. д-р. А. Ескенази, зам. председател на НС, откри заседанието.
Списъчния състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 25 души.
Присъстват 23. Има необходимият квалифициран кворум, следователно
заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Избор на ст.н.с. І ст. по научната специалност 01.01.02 „Алгебра и
теория на числата” за нуждите на ИМИ с единствен кандидат ст.н.с. ІІ ст.
дмн Атанас Илиев Илиев. Рецензенти: чл.-кор. Веселин Дренски, чл.-кор.
Емил Хорозов и проф. дмн Стефан Иванов.
4. Утвърждаване решенията на Атестационната комисия.
5. Доклади.
6. Разни.
По точка първа от дневния ред
1.1. Ст.н.с. д-р Р. Павлов, зам. директор на ИМИ информира членовете
на НС за проведения „Информационен ден с отворен достъп до научна
информация”.
По точка втора от дневния ред
2.1. Няма постъпили материали.
По точка трета от дневния ред
НС
РЕШИ:
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ПРЕДЛАГА на ВАК да присъди на ст. н.с. ІІ ст. дмн Атанас Илиев
Илиев званието „старши научен сътрудник І степен” по научната специалност
01.01.02 „Алгебра и теория на числата”.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. Чл.-кор. Веселин Дренски – зам. председател на Атестационната
комисия за ИМИ информира членовете на Научния съвет за хода на работата
по атестирането на сътрудниците на ИМИ. След дискусията, НС
РЕШИ:
1. Приема представените от Атестационната комисия индивидуални атестации и
обобщени данни, включително взетите от АК решения във връзка с тях.
2. Приема праг от 21.8 %.
По точка пета от дневния ред
5.1. По доклад на ст.н.с. І ст. дпн Йордан Табов - научен консултант на
Невена Събева-Колева, докторант на самоподготовка към секция
Телекомуникации за продължаване на докторантурата с шест месеца, НС
РЕШИ:
Продължава докторантурата на Невена Събева-Колева, докторант на
самоподготовка към секция Телекомуникации с шест месеца.
5.2. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Димитър Гелев относно предложение
ИМИ да стане организатор и домакин на TIME’2011, НС
РЕШИ:
Дава съгласие относно предложението, ИМИ да стане организатор и
домакин на TIME’2011 без финансови ангажименти.
5.3. По приемане на проект за съвместни научни изследвания, НС
РЕШИ:
Приема проекта за съвместни научни изследвания с Република Чехия на
тема: „Представяне на съдържанието и интеграция на услугите в чешките и
българските цифрови математически библиотеки” с ръководител ст.н.с. І ст.
дмн Петър Станчев.
По точка шеста от дневния ред
Ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев информира членовете на НС за проведения
„Световен ден на статистиката”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(ст. н. с. д-р А. Ескенази)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

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