П Р О Т О К О Л № 2/2012 г.
от Общото събрание на учените на Института по математика и информатика,
състояло се на 2 април 2012 г.
Събранието бе открито и председателствано от чл.-кор. Юлиан Ревалски,
заместник-директор на Института по математика и информатика, който предложи
следния дневен ред:
1. Определяне на кандидатури за представители на ИМИ в общото
събрание на БАН.
2. Провеждане на избор.
Дневният ред беше приет единодушно. Председателстващият съобщи, че
състава на Общото събрание на учените е 136 души, редуциран състав - 108 души,
присъстват 69 души. Събранието е напълно законно. За протоколчик на събранието
беше предложена и избрана Галя Стоянова.
По т. 1 от дневния ред:
Чл.-кор. Ю. Ревалски представи на членовете на Общото събрание на ИМИ
писмо на БАН № 80-00-36 от 26.03.2012 г. на Главния научен секретар на БАН и
заповед № І-44 от 26.03.2012 г. на Председателя на БАН, във връзка с изтичане мандата
на V-то Общо събрание на БАН и избор на нови членове. Той запозна присъстващите с
извадка от Устава на БАН на текстове, отнасящи се до членовете на ОС на БАН и
начинът на избирането им, и извадка от “Правилата за работа на ОС на БАН”, отнасящи
се до задълженията на членовете на ОС на БАН. Списъчният състав на ИМИ е 136
души. Съгласно Устава на БАН, чл. 14, ал. 2, трябва да изберем 5 представители.
Съобщи за постъпилите до момента предложения за нови членове в Общото събрание
на БАН от ръководството на ИМИ, а именно:
-

чл.-кор. Веселин Дренски,
доц. д-р Димитър Гелев,
доц. д-р Иван Бажлеков,
проф. дмн Йохан Давидов,
проф. дмн Камен Иванов,
проф. дмн Петър Бойваленков.

Чл.-кор. Ю. Ревалски даде думата на присъстващите за предложения.
Проф. дмн Н. Янев предложи да се подготви кратък отчет от досегашните
членове на ОС. Сподели, че Институтът ни е водещ институт в БАН и нашите общи
представители там трябва да го показват. Не случайно проф. К. Иванов е избран и в
Настоятелството на БАН. Пожелава на бъдещите членове на ОС да работят
подобаващо. Те трябва да информират ръководството на института и колегията за това
какво става в БАН. Не е просто нещо участието в ОС на БАН. Нашата колегия е имала
винаги мнение и им пожелавам да продължават с тази водеща позиция.
Проф. К. Иванов направи кратък отчет от името на досегашните членове на
Общото събрание на БАН за четиригодишния им мандат. Относно предложението за
нови членове, той предложи за член на Общото събрание на БАН - проф. дмн Николай
Николов.

Доц. д-р Е. Сендова предложи за член на Общото събрание на БАН - проф.
дмн Евгения Стоименова.
След като не постъпиха повече предложения чл.-кор. Ю. Ревалски предложи
да се прекрати разискването. Предложението бе прието единодушно.
Чл.-кор. Ю. Ревалски обобщи сформираната листа от предложения за
членове на Общото събрание на БАН, а именно:
-

чл.-кор. Веселин Дренски,
доц. д-р Димитър Гелев,
проф. дмн Евгения Стоименова,
доц. д-р Иван Бажлеков,
проф. дмн Йохан Давидов,
проф. дмн Камен Иванов,
проф. дмн Николай Николов,
проф. дмн Петър Бойваленков.

Така посочената листа от предложения за членове на Общото събрание на БАН
беше предложена за гласуване. Предложението бе прието единодушно.
По т. 2 от дневния ред:
Чл.-кор. Ю. Ревалски предложи да се избере Комисия за провеждане на
избора.
С пълно единодушие се избра Комисия за провеждане на избор с председател
– Георги Димков и членове: Борка Паракозова и Емил Келеведжиев, която да
организира и отчете резултатите от гласуването.
Проведе се дискусия за това, как да протече гласуването и за вида на
бюлетината.
Чл.-кор. Ю. Ревалски предложи да се гласува, както се гласува за Научния
съвет. Който от предложените получи над 50% от редуцирания състав на института, се
счита за избран. Първите 5-ма от избраните ще бъдат нашите представители в ОС на
БАН. Останалите избрани остават резервни членове.
Доц. д-р Кр. Марков каза, че това са хора на които се делегират права. Ако по
една или друга причина някой от членовете отпадне, да се съберат всички и да си
изберат един измежду тях.
Чл.-кор. Ю. Ревалски каза, че ако няма избрани на първи тур ще се направи
втори тур. Предложи, изборът да се проведе от 2 април 2012 г. до 4 април 2012 г., 16.30
ч. (сряда) и ако се наложи, от 5 април 2012 г. (четвъртък) на обяд да се проведе втори
тур.
Предложението бе прието единодушно.
Чл.-кор. Ю. Ревалски закри заседанието поради изчерпване на дневния ред.
Протоколирал:
(Г. Стоянова)

Председателстващ,
Общото събрание на учените в ИМИ:
(чл.-кор. Ю. Ревалски)

