Р Е Ш Е НИ И Я
(Протокол № 7)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 05.12.2008 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. Кендеров, акад. П. Попиванов, акад. С.
Додунеков, ст.н.с. І ст. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, 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, ст.н.с. д-р Е. Сендова и ст.н.с. д-р Р. Павлов.
ОТСЪСТВАТ: чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн С. Недев (болн.) ст.н.с. І
ст. дмн Е. Панчева (чужб.).
Чл.-кор. В. Дренски откри заседанието. Той поздрави чл.-кор. проф.
Стефан Додунеков с избора му за академик на БАН. Ст.н.с. І ст. Николай Янев
предложи да бъдат поздравени акад. Петър Попиванов и проф. Камен Иванов
за избора им за членове на Управителния съвет на БАН. Списъчният състав на
НС е 25 души. Редуцираният състав е 23 души. Присъстват 22. Има
необходимият кворум, следователно заседанието е законно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Директора на ИМИ.
2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ.
3. Доклади.
4. Разни.
5. Обсъждане на п/о на ОС на БАН 07-00-22 от 19.11.2008 г.
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.
2. Състоянието на въпроса за неплатените отпуски в ИМИ.
По точка втора от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ предложи проф. дфмн
Николай Христович Розов, декан на Факултета по педагогическо образование
на МГУ, член–кореспондент на Педагогическата академия на Руската
федерация да бъде награден с „медал с лента на ИМИ” за заслуги към
българската математика и навършена кръгла годишнина. След проведената
дискусия, НС
РЕШИ:
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Награждава чл.-кор. проф. дфмн Николай Христович Розов с „медал с лента на
ИМИ” за заслуги към българската математика и навършена кръгла годишнина.
По точка трета от дневния ред
3.1. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция
Вероятности и статистика за продължаване по чл. 68 от Устава на БАН на
трудовия договор на ст.н.с. І ст. дмн Любен Мутафчиев, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на ст.н.с. І ст. дмн Любен Мутафчиев по чл. 68
от Устава на БАН.
3.2. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция
Вероятности и статистика за продължаване по чл. 68 от Устава на БАН на
трудовия договор на ст.н.с. ІІ ст. д-р Марусия Божкова, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на ст.н.с. ІІ ст. д-р Марусия Божкова по чл. 68 от
Устава на БАН.
3.3. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция
Вероятности и статистика за продължаване по чл. 68 от Устава на БАН на
трудовия договор на н.с. І ст. д-р Весела Стоименова, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на н.с. І ст. д-р Весела Стоименова по член 68 от
Устава на БАН.
3.4. По доклад на ст.н.с. Стоян Порязов – ръководител на секция
Телекомуникации за продължаване по чл. 68 от Устава на БАН на трудовия
договор на н.с. І ст. Емилия Саранова, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на н.с. І ст. Емилия Саранова по чл. 68 от Устава
на БАН.
3.5. По доклад на ст.н.с. Аврам Ескенази – ръководител на секция
Телекомуникации за продължаване по чл. 68 от Устава на БАН на трудовия
договор на доц. д-р Георги Тупаров, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на доц. д-р Георги Тупаров по чл. 68 от Устава на
БАН.
3.6. По доклад на ст.н.с. Милена Добрева – ръководител на секция
ПИТХН за продължаване по чл. 68 от Устава на БАН на трудовия договор на
ст.н.с. ІІ ст. Никола Икономов, НС
РЕШИ:
Продължава трудовия договор на ст.н.с. ІІ ст. Никола Икономов по чл. 68 от
Устава на БАН.
3.7. По доклад на ст.н.с. Николай Кюркчиев – ръководител на секция
Математическо моделиране за назначаване по чл. 68 от Устава на БАН на
трудов договор на доц. д-р Георги Камбуров, НС
РЕШИ:
Назначава Георги Илиев Камбуров за ст.н.с. ІІ ст. по чл. 68 от Устава на БАН
като координатор на проект „Влияние на геометрията на плазмата върху
транспортните бариери” от конкурсната сесия на EFDA за срока на проекта.
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3.8. По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция
Вероятности и статистика относно отчисляване с право на защита на Георги
Костов Митов – редовен докторант към секцията НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита на Георги Костов Митов – редовен докторант към
секцията Вероятности и статистика.
3.9 По доклад на ст.н.с. І ст. Николай Янев – ръководител на секция
Вероятности и статистика относно обява на конкурс за н.с. ІІІ-І ст. по научната
специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика за
нуждите на секцията със срок 3 месеца, НС
РЕШИ:
Обявява конкурс за н.с. ІІІ-І ст. по научната специалност 01.01.10 Теория на
вероятностите и математическа статистика за нуждите на секцията със срок 3
месеца.
3.10. 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 (Теория на кодирането) 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.
ЗАБЕЛЕЖКА. От този момент в заседанието на НС взе участие акад. П.
Кендеров.
3.11. По доклад на ст.н.с. І ст. Йордан Табов– ръководител на секция
ОМИ за одобряване на конспект за провеждане на докторантски изпит НС
РЕШИ:
Одобрява приложения конспект за провеждане на докторантски изпит от
индивидуалния план на Невена Събева – докторант на самостоятелна
подготовка към секция ОМИ.
3.12. По проект за съвместно научно сътрудничество с Израел на тема:
„Polyharmonic Subdivision Wavelets” с ръководител ст.н.с. І ст. Огнян Кунчев,
НС
РЕШИ:
Одобрява проекта за съвместно научно сътрудничество с Израел на тема:
„Polyharmonic Subdivision Wavelets” с ръководител ст.н.с. І ст. Огнян Кунчев.
3.13. По отчети на проекти за съвместно научно сътрудничество
с Румъния на теми:
„Стохастични модели на мултиплициране и сумиране” с ръководител
ст.н.с. І ст. Николай Янев;
„Алгебрична геометия, алгебра и приложения” с ръководител чл.-кор.
ст.н.с.І ст. дмн Веселин Дренски;
с Италия на тема: „Търсене в мултимедийни системи на високо
семантично ниво” с ръководител ст.н.с. І ст. Петър Станчев, НС
РЕШИ:
Одобрява горните отчети за съвместно научно сътрудничество.
3.14. По предложение на секция Логика за сключване на споразумение за
безвалутен обмен между БАН и Университета на ООН, НС:
РЕШИ:
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Одобрява предложението на секция Логика за сключване на споразумение за
безвалутен обмен между БАН и Университета на ООН.
По точка четвърта от дневния ред
4.1. По писмо на инж. д-р Ц. Карафеизов от гр. Хасково, НС:
РЕШИ:
Приема за окончателен отговора на председателя на НС по писмото на инж. д-р
Ц. Карафеизов от гр. Хасково.
По точка пета от дневния ред
Чл.-кор. В. Дренски - председател на НС на ИМИ прочете п/о 07-00-22
от 19.11.2008 г. от Председателя на ОС на БАН относно поискано становище на
НС на ИМИ по доклада за ИККС в ОС на БАН. След обширна дискусия и явно
гласуване НС единодушно прие „Становище”, което прилагаме към настоящия
протокол.

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

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