РЕШЕНИЯ
(Протокол № 14)
от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 12.11.2010 г. от
14.00 часа в Заседателната зала на ИМИ
ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. В. Дренски, ст.н.с. д-р А. Ескенази, акад. П.
Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. С. Додунеков, 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 Л. Мутафчиев, ст.н.с. І ст. дмн Н. Кутев, ст.н.с. д-р А. Андреев, ст.н.с. д-р
В. Сотиров, 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. д-р Н. Кюркчиев, чл.-кор. Е. Хорозов, проф. дмн
И. Ланджев, ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов (чужб.), ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев, ст.н.с.
І ст. дмн О. Мушкаров (чужб.) и ст.н.с. дмн П. Бойваленков.
Председателят на НС – чл.-кор. В. Дренски откри заседанието.
Списъчния състав на НС е 25 души. Редуцираният състав е 23 души.
Присъстват 18. 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. Доклади.
4. Разни.
По точка втора от дневния ред
1.1. Акад. Стефан Додунеков – директор на ИМИ, информира членовете
на Научния съвет за ситуацията със съкращаването на бюджетната субсидия и
необходимостта от уточняване на мерките за оставащата бюджетна субсидия
до края на годината. Той съобщи, че на 16 ноември 2010 г. се свиква заседание
на Събранието на пълномощниците и Общо събрание на колектива на ИМИ.
1.2. Н.с. Георги Димков – пом. директор на ИМИ запозна членовете на
НС с обсъждането за мерките за осигуряване на заплатите и консумативите
(ток и парно) до края на годината. Той съобщи за изпратеното писмо до
Министерството на труда и социалната политика за ползването на мерки за
запазване на заетост, финансирани от републиканския бюджет и/или
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, НС
РЕШИ:
1. При изготвяне на отчетите по външни проекти при отчитането да се
запазва и отчита реалната стойността на един човекочас, човекоден,
човекомесец.
2. Във връзка с въведеното намаление на бюджетната субсидия на БАН
от 01.07.2010 г., НС от 01.09.2010 г. намалява обема на работа по задачите на
бюджетна издръжка както следва:
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за м. септември и октомври 2010 г. на 5/8 от обема на задачите на
бюджетна издръжка;
за м. ноември и декември 2010 г. на 1/2 от обема на задачите на
бюджетна издръжка.
След т.1 заседанието напусна ст.н.с. д-р Владимир Сотиров.
По точка втора от дневния ред
2.1. Чл.-кор. Веселин Дренски – председател на Научния съвет на ИМИ
информира членовете на Научния съвет по въпросите за атестирането. Качен на
сайта на ИМИ е окончателният вариант на атестационните карти на научния
състав и понастоящем се качват картите на научно-техническия и на научнопомощния и административния персонал. Няма постъпили възражения от
атестираните и може да се счита, че атестирането е приключило. След
приключилите разисквания, НС
РЕШИ:
Препоръчва на административното ръководство, за хората, които не са
попълнили атестационни карти и за тези, които са под приетия от НС праг, да
вземе мерки в съответствие с методическите указания и указанията на УС на
БАН.
По точка трета от дневния ред
3.1. По приемане атестацията за 2009 и 2010 г. на Христина Николова
Кулина – задочен докторант към секция МОИ с научен ръководител ст.н.с. дмн
Петър Бойваленков, НС
РЕШИ:
Приема атестацията за 2009 и 2010 г. на Христина Николова Кулина –
задочен докторант към секция МОИ с научен ръководител ст.н.с. дмн Петър
Бойваленков.
3.2. По доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Порязов, ръководител на секция
Телекомуникации за отчисляване с право на защита на Николай Калчев,
задочен докторант в секция Телекомуникации с научен ръководител ст.н.с.
Стоян Порязов, НС
РЕШИ:
Отчислява с право на защита Николай Калчев, задочен докторант в
секция Телекомуникации с научен ръководител ст.н.с. Стоян Порязов.
3.3. По доклад на ст.н.с. І ст. дмн Анжела Славова, ръководител на секция
Математическа физика за избиране на Борислав Цонев Йорданов за асоцииран член
на ИМИ-БАН, НС
РЕШИ:
Избира Борислав Цонев Йорданов за асоцииран член на ИМИ-БАН
3.4. По молба от ст.н.с. д-р Маргарита Николова Спиридонова за избирането й за
асоцииран член на ИМИ-БАН, НС
РЕШИ:
Избира ст.н.с. д-р Маргарита Николова Спиридонова за асоцииран член
на ИМИ-БАН
3.5. Доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Порязов, ръководител на секция
Телекомуникации за продължаване договора на н.с. І ст. Емилия Саранова по реда на
чл. 68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
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Продължава договора на н.с. І ст. Емилия Саранова по реда на чл. 68 от
Устава на БАН.
3.6. Доклад на ст.н.с. ІІ ст. д-р Аврам Ескенази, ръководител на секция Софтуерни
технологии за продължаване договора на ст.н.с. ІІ ст. Георги Тупаров по реда на чл.
68 от Устава на БАН, НС
РЕШИ:
Продължава договора на ст.н.с. ІІ ст. Георги Тупаров по реда на чл. 68
от Устава на БАН.
3.7. По утвърждаване на конспект по Информатика от докторантския
минимум от индивидуалния план на Цветелина Петрова Ковачева и Николай
Иванов Тодоров, редовни докторанти към секция Софтуерни технологии, НС
РЕШИ:
Утвърждава конспекта по Информатика от докторантския минимум от
индивидуалния план на Цветелина Петрова Ковачева и Николай Иванов
Тодоров, редовни докторанти към секция Софтуерни технологии.
По точка четвърта от дневния ред
Няма постъпили материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
(чл.-кор. В. Дренски)
ПРОТОКОЛИРАЛ:
(Г. Генчев)

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