
ОТЧЕТ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИМИ ЗА 2009 ГОДИНА 

 

 В настоящия списъчен състав Научният съвет на ИМИ, избран от Общото събрание 

на учение на ИМИ на 7 февруари 2008 г. с решение на Президиума на Висшата атестационна 

комисия на заседание на 05.03.2008 г. НС е получил права да предлага за собствени нужди 

научните звания ст.н.с. I ст. и ст.н.с. II ст. по всички математически специалности. От самото 

начало е създаден сайт на Научния съвет към страницата на ИМИ в ИНТЕРНЕТ. 

През 2009 г. Научният съвет е провел 9 заседания. На тези заседания : 

- обявени са 3 конкурса за ст.н.с. ІІ ст.; 

- предложени на ВАК за присъждане на научното звание са: 

   - 1 за ст.н.с. І ст.; 

   - 2 за ст.н.с. ІI ст.; 

- предложени за продължаван на трудови договори по реда на чл. 68 от Устава на БАН са  

   - 4 за ст.н.с. I ст.; 

   - 8 за ст.н.с. ІІ ст.; 

   - 3 за н.с. І ст.; 

   - 1 за н.с. ІІ ст.; 

- избрани и повишени са 4 сътрудници на Института; 

- зачислени са 7 докторанта в. т.ч. 

   - 3 в редовна докторантура; 

   - 1 в задочна докторантура; 

   - 3 на свободна докторантура; 

   - отчислени са 4 докторанта; 

- атестирани са 21 сътрудника на ИМИ и 17 докторанта; 

- присъдени са награди на ИМИ-БАН на 9 български и чуждестранни учени и организации; 

- направени са 2 промени в редколегията на сп. „Сердика, списание по математика”; 

- приети са 2 становища по заявки за научни открития. 

- обсъден е проектът за Закон за развитието на академичния състав в Република България; 

- прието е Предложение на Научния съвет за приоритетните стратегически направления на 

научните изследвания в ИМИ-БАН; 

 

 Съгласно Правилника на ИМИ съставът на НС може да се актуализира от Общото 

събрание на ИМИ. 

 Предлагаме на Общото събрание на учените в ИМИ да гласува за включването в 

състава на НС на мястото на починалия акад. Борислав Боянов на ст.н.с. ІІ ст. д-р Владимир 

Сотиров - първия в списъка на получили над 50 % гласове при избора на НС, но не влезли в 

състава на НС поради надвишаване на бройката 25 
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