.Р Е Ш Е НИ И Я
(Протокол № 6)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 31.10.2008 г. от 14.00
часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, ст.н.с. д-р Н. Кюркчиев, акад. П.
Попиванов, чл.-кор. С. Додунеков, 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 Л. Мутафчиев, 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 и ст.н.с. д-р Е. Сендова.
ОТСЪСТВАТ: ст.н.с. д-р А. Ескенази (болн.), акад. Б. Боянов, акад. П.
Кендеров, чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн С. Недев (болн.) и ст.н.с. д-р Р. Павлов.
.
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души.
Редуцираният състав е 23 души. Присъстват 19. Има необходимият 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. ІІ ст. за нуждите на ИМИ по научната
специалност 01.01.12 Информатика с единствен кандидат н.с. І ст. д-р
Красимир Костадинов Марков. Рецензенти: ст.н.с. І ст. дмн Петър Станчев
и ст.н.с. ІІ ст. д-р Юлиана Пашкова.
4. Доклади.
5. Разни.
По точка първа от дневния ред
Чл.-кор. проф. С. Додунеков – Директор на ИМИ - информира членовете на
Научния съвет за:
1. Направеното по обществените поръчки - Финализирана е работата с Риск
Електроник за доставка на апаратура; с Профинет за изграждане на гигабайтова
информационна система; със Зикомат за доставка на 6 броя скенери и
високоформатен скенер.
2. Споразумение за стартиране на магистърски програми по приложна
статистика с НБУ.
3. Сътрудничеството с институти и висши училища и университети в САЩ –
в Сиатъл и с Майкрософт. Има сериозен интерес и преговорите продължават.
4. Изтичащи договори на сътрудници на ИМИ до края на годината. Той
препоръча ръководителите на секции да направят необходимото за оформяне на
документите.
По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ:
1. Напомни на членовете на Научния съвет за създаване на комисия, която да
изготви предложение за редакционен съвет на поредицата Плиска.
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2. Предложение авторите на материали в изданията на ИМИ да подписват
декларации за преотстъпване на авторските права, което е обичайна практика във
всички уважавани издания. След разискването НС
РЕШИ:
Авторите да подписват декларации за преотстъпване на авторски права.
По точка трета от дневния ред
Председателят на НС – чл.-кор. В. Дренски - съобщи, че присъстват шест
специалисти по научната специалност 01.01.12 Информатика.
Въз основа на Вота, НС
РЕШИ:
Предлага на ВАК да присъди на н.с. І ст. д-р Красимир Костадинов Марков научното
звание ст.н.с. ІІ ст. по научната специалност 01.01.12 Информатика.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По протокол от заседание на секция Телекомуникации с
предложение за избиране на ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Порязов за ръководител на
секция Телекомуникации след тайно гласуване, НС
РЕШИ:
Избира ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Порязов за ръководител на секция
Телекомуникации.
4.2. Доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция
вероятности и статистика относно отпечатване на изнесените доклади на ХІІІ
Международна конференция по вероятности и статистика в поредицата Плиска
– Бълг. Мат. Студии, НС
РЕШИ:
Дава съгласие за отпечатване на изнесените доклади на ХІІІ Международна
конференция по вероятности и статистика в сп. Плиска – Бълг. Мат. Студии с
гост-редактор ст.н.с. І ст. дмн Любен Мутафчиев.
По точка пета от дневния ред
5.1. По писмо на Димитър Стефанов от гр. Харманли до директора на
ИМИ относно едно математико-логическо доказателство и някои следствия от
него, НС
РЕШИ:
Изпраща ръкописа в секция Логика за мнение и рецензиране.
5.2. Чл.-кор. проф. С. Додунеков – Директор на ИМИ – препоръча да се
изготви график за достъп до стаите на сътрудниците на ИМИ за прокарването на
цялостна локална мрежа на Института.

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

СЕКРЕТАР НА НС:

(Г. Генчев)

(ст.н.с. ІІ ст. Н. Кюркчиев)
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