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ПРОЕКТ!
До Общото събрание на учените на
Института по Механика - БАН

ОТЧЕТ
за работата на Научния съвет (НС) на ИМех-БАН
за периода от 25.10.2007 г. до 31.12.2008 г.
Уважаеми колеги,
През периода от 25.10.2007 г. до 31.12.2008 г. са проведени 17 заседания.
На тези заседания са взети решения по широк кръг от въпроси, свързани със
задълженията ни по Устава на БАН и функциите, произтичащи от ЗНСНЗ, както и
от изискванията на научно-изследователския и административно-организационен
живот на института. Дневният ред на НС се определяше в тясно взаимодействие с
ръководството на Института по механика. В духа на установената традиция, тук са
представени накратко по-важните данни за работата на НС през отчетния период,
като за удобство са групирани тематично.
1. ОБЩИ НАСОКИ НА НАУЧНАТА ПОЛИТИКА
Мандатът на настоящия състав на НС е в сила от 15.10.2007 г. На първото
заседание на НС, състояло се на 25.10.2007 г., беше проведен избор на ръководство
на новоизбрания Научен съвет и бяха актуализирани Процедурните правила за
работата му. В съответствие с актуалния състав на НС бяха обсъдени научните
специалности и научните звания, по които да се поискат права от ВАК.
Беше обсъдена и приета организацията на Годишната отчетна сесия за 2007
г. Приет беше Научният отчет на института за 2007 г., включително предложенията
за най-представителни постижения и Научният план за 2008 г. Проведен беше
традиционният вече конкурс за най-добри работи на млади учени през 2007 г., на
който бяха присъдени две първи награди (на Владимир Котев и Тихомир Тянков),
една втора награда (на Михаил Маринов) и една трета награда (на Любомир
Кузманов).
По приетите критерии и процедура за пенсиониране/продължаване на срока
на трудовия договор на учени в ИМех е взето решение по 8 доклада, касаещи
продължаване на трудови договори.
2. АТЕСТИРАНЕ И ИЗРАСТВАНЕ НА КАДРИТЕ
Обявени бяха един конкурс за ст.н.с. І ст. по научната специалност 01.02.02
“Приложна механика”, два конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по научните специалности
01.02.04 “Механика на деформируемото твърдо тяло” и 01.02.02 “Приложна
механика”, както и четири конкурса за н.с. ІІІ-І ст., а именно - 3 по научната
специалност 01.02.07 “Биомеханика” и един по научната специалност 01.02.04
“Механика на деформируемото твърдо тяло”.
Проведени са избори по 2 конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по научните
специалности 01.02.04 “Механика на деформируемото твърдо тяло” (д-р Людмила
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Парашкевова) и по 01.02.02 “Приложна механика” (д-р Асен Недев), както и по
един конкурс за научен сътрудник ІІІ-І ст. по научна специалност 01.02.07
“Биомеханика” (д-р Елена Николова). Избрани са рецензенти по 4 конкурса за
научни звания.
Четирима научни сътрудници са повишени в степен (н.с. ІІІ ст. Славяна
Милушева бе повишена в н.с. ІІ ст., н.с. ІІ ст. д-р Добри Данков – в н.с. І ст., н.с. ІІІ
ст. Елица Петрова – в н.с. ІІ ст., н.с. ІІ ст. д-р Миглена Кирилова – в н.с. І ст.).
След обсъждане на предложенията на АК, през отчетния период НС е
атестирал 14 учени.
3. ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ
• Утвърдени са 4 заявки за редовна докторантура.
• Зачислени са 2 докторанти в редовна докторантура и един докторант на
самостоятелна подготовка.
• Приети са индивидуалните планове на 3 докторанти.
• Проведени са 14 атестации на докторанти, като 3 докторанта са отчислени с
право на защита.
• Утвърдени са 3 конспекта за докторантски минимум.
4. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Приети са 13 отчета и 4 предложения за нови проекти по международното
сътрудничество на Института по механика с научни организации в Белгия,
Франция, Израел, Русия, Украйна, Беларус и др.
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
•
Утвърдена бе Процедура за избор на ръководители на звена в ИМех-БАН.
•
Проведени бяха избори за ръководители на звената в Института по механика
– БАН.
•
Проведен бе избор на членове на Атестационната комисия.
•
Приета бе концепция за изготвяне на WEB страницата на ИМех-БАН.
•
Обсъдени и приети бяха действия за подобряване статуса на БАН в
българското общество.
•
Разгледани и утвърдени са 7 предложения на Директора на ИМех за
отдаване на помещения под наем на фирми, промяна на условията или
продължаване на срока на договора.
•
Многократно са утвърждавани предложения на Директора по финансови
въпроси.
6. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ
Като правило заседанията на НС протичат в атмосфера на конструктивност,
критичност и доброжелателност. Със задоволство ще отбележим, че няма случай на
непроведено заседание поради липса на кворум. В Приложение 1 е направена
справка за участието на членовете на НС в неговите заседания.
02.02.2009 г.
София

Председател на НС:
/Чл. кор. проф. дмн Ст. Радев/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕТО
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС В НЕГОВИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗ 2008 г.
№

Име, Фамилия

Присъствия

Отсъствия
ОБЩО В
чужбина
1
1

1.

Чл. кор. Стефан Радев

13

2.

Ст.н.с. І ст. дмн Й. Иванова

12

2

3.

Ст.н.с. І ст дтн М. Миховски

13

1

4.

Ст.н.с. І ст дфн Д. Данчев

8

6

5.

Ст.н.с. ІІ ст дтн В. Абаджиев

12

2

6.

Ст.н.с. д-р Е. Маноах

13

1

7.

Ст.н.с. д-р П. Кирязов

13

1

8.

Ст.н.с. д-р Д. Игнатова

14

0

9.

Ст.н.с. д-р Кл. Младенова

13

1

1

10.

Ст.н.с. д-р Л. Митуцова

13

1

1

11.

Ст.н.с. д-р П. Джонджоров

13

1/k/

12.

Ст.н.с. д-р В. Василев

13

1/k/

13.

Ст.н.с. д-р М. Карталев

14

0

14.

Ст.н.с. д-р Р. Янков

11

3

15.

Ст.н.с. д-р Н. Антонова

12

2

2

16.

Ст.н.с. д-р Н. Пешева

12

2

1

17.

Ст.н.с. д-р В. Кавърджиков

12

2

18.

Акад. Я. Иванов

10

4

19.

Чл. кор А. Балтов

9

5

3

20.

Проф. дмн Л. Лилов

8

6

1

21.

Доц. д-р Ив. Миховски

9

5

*/k/-конференция

В
отпуск

2

6
2
1
1

1

1
2

