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До Общото събрание на учените на
Института по Механика - БАН

ОТЧЕТ
за работата на Научните съвети на ИМех–БАН
за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
Уважаеми колеги,
През периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. са проведени 9 на НС на
ИМех преди 01.07.2010 г., 5 заседания на УНС и 2 заседания на новоизбрания НС
на ИМех. На тези заседания са взети решения по широк кръг от въпроси, свързани
със задълженията ни по Устава на БАН и функциите, произтичащи от ЗНСНЗ, от
изискванията на научно-изследователския и административно-организационен
живот на Института, както и по въпроси, свързани с реформата в БАН. Дневният
ред на НС се определяше в тясно взаимодействие с ръководството на Института по
механика. В духа на установената традиция, тук са представени накратко поважните данни за работата на научните съвети през отчетния период, като за
удобство са групирани хронологично.

1. Отчет за работата на Научния съвет на ИМех преди 01.07.2010 г.
Общи насоки на научната политика
Беше обсъден и приет Научният отчет на института за 2009 г., включително
предложенията за най-представителни научни и научно-приложни постижения.
Приети бяха отчетите на Научния съвет и Атестационната комисия. Приет беше и
Научният план на ИМех за 2010 г..
Бяха взети решения за сливане на научни звена и за избор на един почетен и
трима асоциирани членове на ИМех-БАН. Бяха предложени представители на
ИМех-БАН в Научно-експертните комисии на ФНИ.
Бяха обсъдени и приети предложения за изменения и допълнения на базовата
Атестационна карта за учен в БАН .
Атестиране и израстване на учените
В изпълнение на задълженията си по ЗНСНЗ, Научният съвет проведе избори
по 2 конкурса за доценти по научните специалности 01.02.04 “Механика на
деформируемото твърдо тяло” (д-р Роберт Казанджиев) и по 01.02.02 “Приложна
механика” (д-р Георги Стоилов), както и 1 конкурс за главен асистент по научна
специалност 01.02.07 “Биомеханика” (д-р Иван Иванов)
Избрани бяха рецензенти по 1 конкурс за академична длъжност доцент по
научната специалност 02.01.08 “Методи за контролиране и изпитване на
материали, изделия и апаратура”.
Двама научни сътрудници бяха повишени от н.с. ІІ ст. в н.с. І ст. – н.с. Поля
Добрева и н.с. Емилия Абаджиева.
След обсъждане на предложенията на АК, през отчетния период НС е атестирал
2 учени.
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Обучение на докторанти
·
·
·
·

Утвърдени са 4 заявки за редовна докторантура и 1 заявка за задочна
докторантура.
Зачислен е 1 докторант в редовна докторантура.
Приети са индивидуалните планове на 3 докторанти.
Проведени са 6 атестации на докторанти, като трима докторанти са отчислени с
право на защита.
Международно сътрудничество

Приет е окончателен отчет на проект за съвместно сътрудничество на
Института по механика с Националната академия на науките на Беларус.
Други дейности
·
·
·

Бяха обсъдени и приети предложения за промяна на Устава на БАН.
Разгледано и утвърдено е едно предложение на Директора на ИМех за отдаване
на помещения под наем на фирма.
Бяха взети решения за създаване на стартираща фирма и на Дружество с
идеална цел “Трансфер център за генно инженерство в медицината и
екологията”.

2. Отчет за работата на УНС на ИМех
Основното предназначение на УНС бе да утвърди временната структура и да
организира обсъждане и избор на органите за управление на новия Институт по
механика.
Организационна дейност на УНС
Организационна дейност непосредствено след конституирането на УНС:
- Бяха утвърдени и.д. директор, и.д. зам.-директор и и.д. научен секретар на
ИМех
- Бе утвърдена временната структура на Института
- Бе утвърдена Атестационната карта на учен от ИМех.
- Бяха разгледани молби на група служители на ЦЛФХМ за преминаване в
друго звено на БАН и на служител от ИИКТ за преминаване в ИМех.
- Бе приет проект на процедура за провеждане на Общо събрание на учените на
ИМех за обсъждане на кандидатурите за директор на Института.
Организационна дейност на УНС след избора на доц. дн Васил Кавърджиков за
директор на ИМех:
- Бяха обсъдени и приети щат, бюджет, материална база, временна структура и
състав на структурните звена в Института по механика
- Бяха обсъдени молби на учени от ИМех за преминаване в други секции
- Бе определен критичен праг според резултатите от атестирането на учените и
служителите в Института по механика
- Бе определена дата за Общо събрание на учените на Института по механика за
избиране на Научен съвет
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Научно-управленска дейност на УНС
Наред с организационната си дейност, УНС се занимаваше и с дейности, присъщи
на постоянен Научен съвет на Института, а именно: утвърждаване на конспекти за
приемни изпити на докторанти, атестиране на докторант, избор на рецензенти на
книга с автори доц. д-р Станимир Илиев и доц. д-р Нина Пешева, избор на
асоцииран член на ИМех, отчет по международното сътрудничество с Израел,
утвърждаване на учредителния договор за създаване на стартираща фирма и
обсъждане на предложение за продължаване на договор за отдаване на помещение
под наем в сградата на Института.

3. Отчет за работата на Научния съвет на ИМех след 11.11.2010 г.
Новоизбраният Научен съвет на Института по механика започна работа на
25.11.2010 г. и проведе две заседания през 2010 г. Съветът разгледа предимно
организационни въпроси:
· Бяха избрани председател, зам. председател и секретар на Съвета и бяха
утвърдени предложенията на директора за зам. директори и научен секретар на
Института
· Бяха направени промени в структурата на ИМех, а именно – бе отменено
решение на УНС за закриване на Лаборатория по статистическа механика и
термодинамика и бе обособена Отворената лаборатория по експериментална
механика на микро и наноструктурни материали (ОЛЕМ)
· Бяха разгледани предложения за прехвърляне на учени в други секции, поради
закриване на звена в ИМех
· Бяха приети срокове за подготовка на Отчета на ИМех и провеждане на
Годишната научна сесия на Института
· Бе избрана комисия за изготвяне на нов правилник на Института.
· Бяха разгледани финансови въпроси, възникнали вследствие вливането на
бившата ЦЛФХМ в ИМех
Заседанията на трите Научни съвета преминаха в атмосфера на конструктивност,
критичност и доброжелателност. Със задоволство ще отбележим, че няма случай на
непроведено заседание поради липса на кворум.
02.02.2010 г.
София

Председател на НС:
/Чл. кор. проф. дн Ст. Радев/

