БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО
МЕТРОЛОГИЯ”

ПРОТОКОЛ
№ 1/2022 г.
Днес, 12 април 2022 г., под ръководството на председателя на БИМ, г-жа Снежана
Спасова, се проведе първото за 2022 г. редовно заседание на Научния съвет по
метрология (Съвета).
В заседанието участваха,
от състава на Съвета, съгласно заповед № А-83/01.03.2022 г.:
1. проф. д-р Ирина Караджова – СУ, катедра „Неорганична химия”;
2. доц. д-р Иван Стефанов – СУ, „Физически факултет”, катедра „Квантова
електроника”;
3. доц. д-р инж. Георги Милушев – ТУ София, „Електроизмервателна техника”;
4. физ. Станислав Шурулинков - Ръководител на лаборатория в „Емсист 6” ООД;
5. инж. Сашо Недялков – дългогодишен служител в БИМ, свободна практика.
от страна на БИМ:
1. инж. физ. Снежана Спасова – Председател на БИМ и председател на Съвета;
2. д-р инж. Антоанета Йовчева – Главен директор на ГД НЦМ;
3. инж. Валентин Старев – Главен директор на ГД МИУ;
4. маг. инж. Дарина Великова – Технически секретар на Съвета.
Отсъстваха проф. д-р инж. Пламен Цветков, с който по-късно бе осъществена
телефонна връзка и проф. д-р инж. Димитър Дяков, който беше изпратил информация, че
е съгласен с текста на предварително изпратения проект на Правила за работата на
Научния съвет по метрология.
Заседанието на Съвета започна, като всеки от участниците се представи, след което се
премина към обсъждане на проекта на Правилата за работата на Научния съвет по
метрология с цел тяхното приемане.
Членовете на Съвета изразиха впечатления, мнения и препоръки по отношение на
разглеждания проект на Правила както следва:
Г-н Недялков предложи редакционна промяна на текстовете в чл. 2, ал. 3 и ал. 5 както
следва:
 чл. 2, ал. 3 - „работещи тях” да се запише „работещи с тях”;
 чл. 2, ал. 5 - „предложения по други въпроси в областта на метрологията, поставени
от Председателя на БИМ и дава становища по тях”.
Г-жа Йовчева изказа несъгласие с така предложената редакция на чл. 2, ал. 5, след
което доц. Стефанов предложи следната редакционна промяна:
 чл. 2 „Съветът разглежда:” да се запише „Съветът разглежда и дава становища по:”;
 чл. 2, ал. 5 - „други въпроси в областта на метрологията, поставени от Председателя
на БИМ”.
Предложението беше прието.
Г-н Недялков предложи редакционна промяна на текстовете в чл. 3, ал. 2, т. 2 както
следва:
 чл. 3, ал. 4, т. 2 - „при фактическа невъзможност за неучастие в работата на Съвета в
повече от 2 последователни заседания, без основателни причини” да се запише „при
неучастие в работата на Съвета в повече от 2 последователни заседания без основателни
причини”.
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Г-н Шурулинков предложи след извършената редакция на горе посочените текстове, да се
редактира чл. 3, както следва:
 чл. 3, ал. 5 да отпадне и в чл. 3, ал. 2, т. 1 - „по собствено желание” да се запише „по
собствено желание след уведомяване на Председателя на БИМ”.
Доц. Стефанов предложи промяна в чл. 4, ал. 1 – „Редовните заседания на Съвета се
провеждат веднъж годишно” да се запише „Редовните заседания на Съвета се провеждат
най-малко веднъж годишно”.
Доц. Милушев предложи промяна в чл. 4, ал. 3 - „На заседанията присъстват главните
директори на главна дирекция „Национален център по метрология” и на главна дирекция
„Мерки и измервателни уреди” без право на глас или упълномощени от тях лица. В
зависимост от въпросите, представени за разглеждане от Съвета, в заседанията му могат
да участват и началници на отдели в БИМ” да се запише „На заседанията без право на
глас присъстват главните директори на Главна дирекция „Национален център по
метрология” и на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” или упълномощени от
тях лица. В зависимост от въпросите, представени за разглеждане от Съвета, в
заседанията му могат да участват и началници на отдели в БИМ”.
След обсъждане от всички присъстващи се редактираха и следните текстове от
разглежданите правила, както следва:
 чл. 4, ал. 4 - „Заседанията на Съвета се ръководят от председателя, а в негово
отсъствие – от заместник, определен от председателя” се записа „Заседанията на Съвета
се ръководят от председателя или от заместник, определен от председателя”;
 чл. 4, ал. 5 - „Секретарят води протокол и отговаря за верността на протокола.
Протоколите от заседанията на Съвета завършват с взетите решения и се изготвят в два
екземпляра. Копия от тях се изпращат на членовете на Съвета в 14-дневен срок от
провеждане на заседанието” се записа „Секретарят води протокол и отговаря за верността
на протокола. Протоколите от заседанията на Съвета завършват с взетите решения и се
изготвят в два екземпляра”;
 добавиха се още 2 алинеи към. чл. 4, които гласят: чл. 4, ал. 7 - „Проект на протокола
се изпраща на членовете на Съвета в срок от 7 работни дни след провеждане на
заседанието” и чл. 4, ал. 8 - „В 7-дневен срок от получаването членовете на Съвета
трябва да съгласуват проекта на протокола, след което Председателя подписва протокола
като окончателен”.
Проф. Караджова сподели че в СУ, имат практика протоколите от проведени заседания да
са публични и да се публикуват на интернет страницата на СУ. Тя предложи и
протоколите от заседанията на Съвета да се публикуват на интернет страницата на
института. Предложението бе прието единодушно, което бе записано в правилата и гласи:
„чл. 4, ал. 9 Решенията на Съвета се публикуват на електронната страница на БИМ”.
Доц. Милушев предложи да се добави нов чл. 9 със следния текст „Всеки член на Съвета
може да предлага тема за разглеждане чрез председателя на БИМ”.
Г-н Шурулинков даде следното предложение:
 създадения Съвет в института да популяризира дейността си с цел да се привлекат
млади хора в БИМ, които да имат възможност и перспектива да се развиват в посока
получаване на научна степен. По този начин младите хора ще научат, че имат възможност
да се занимават с научна дейност и че имат възможност за развитие. По фонд „Научни
изследвания” можем да кандидатстваме заедно, защото в БИМ има материалната база.
Г-н Стефанов се съгласи с предложенията, направени от г-н Шурулинков за съвместно
кандидатстване по фонд „Научни изследвания”.
Преди гласуването за приемането на Правилата за работа на Научния съвет, г-жа Йовчева
осъществи телефонна връзка с проф. Цветков, който бе запознат с промените на
Правилата и даде свето съгласие. Променените правила бяха единодушно приети от
състава на Съвета.
Г-н Старев изказа своята благодарност към всички и своята удовлетвореност за
подновяване на дейността на Съвета.
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Г-жа Спасова благодари за полезните предложения и съвети, а г-жа Йовчева сподели
намеренията до началото на лятото да бъде свикан отново Съвета, за да разгледа проект
на Дългосрочна програма за развитие на националните еталони, след което г-жа Спасова
закри заседанието в 16:30 часа.
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Технически секретар на Съвета
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