
ПРОТОКОЛ №   1/2010 г .  

от Общото събрание на учените в Института по математика и информатика 

състояло се на 1.02.2010 г. 

Съвместното заседание на Общото събрание и на Научния съвет на ИМИ бе 
открито от председателя на ОС - ст.н.с. 1 ст. дмн Йохан Давидов, който оповести 

проекта за дневен ред, а именно: 

1. Приемане на отчетния доклад за дейността на ИМИ през 2009 г. 

2. Актуализиране на състава на Научния съвет. 

3. Разни. 

Дневният ред беше приет с пълно болшинство. Ст.н.с. I ст. дмн И. Давидов 
съобщи, че съставът на Общото събрание е 154 души, редуциран състав - 124 души, 

присъствуват 84 и заседанието е законно. 

По точка първа от дневния ред: 

Думата беше дадена на акад. дмн Ст. Додунеков - директор на ИМИ, който се 
спря на най-важните моменти от дейността на ИМИ през 2009 г. като запозна 
присъствуващите с препоръките на международната комисия, оценяваща работата на 
ИМИ. 

След това, ст.н.с. II ст. д-р А. Андреев - научен секретар на ИМИ чрез 
м у л т и м е д и е н  п р о е к т о р  п о к а з а  н а  е к р а н  п р о е к т  з а  О т ч е т  

и направи подробен преглед на научно-изследователската дейност през 2009 г. -

публикации, научна тематика, научни проекти на бюджетна субсидия, договори с 
МОН, международно сътрудничество, учебна, библиотечна и издателска дейност на 
ИМИ. Той каза, че корекции по отчета, който е на разположение в библиотеката на 
ИМИ, могат да се правят до 5 февруари 2010 г. Ст.н.с. II ст. А. Андреев запозна 
присъствуващите с приоритетите на БАН за периода 2009-2013 г. 

След това думата беше дадена на н.с. I ст. д-р Г. Димков - помощник-

директор на ИМИ, който направи преглед на финансовата и стопанска дейност на 
ИМИ през 2009 г. 

Акад. Ст. Додунеков направи препоръка обявените в отчета 26 научни семинара 
като каза, че е необходимо да се направят уточнения кои са те, къде се появява 
информация за тяхната дейност и има ли ги в сайта на Института. 

Кратък отчет за дейността на Научния съвет на ИМИ представи чл. кор. дмн 

Веселин Дренски. 

Проведе се дискусия, в която взеха участие сътрудниците на ИМИ. 

Ст.н.с. I ст. дмн Св. Марков - зададе въпрос: Защо приоритетите на БАН не са 

съобразени с приоритетите на МОМН? 

Ст.н.с. II ст. д-р А. Андреев каза, че предложените от БАН приоритети са 
разглеждани на заседание на Научния съвет и те ще бъдат записани като предмет на 
дейност на ИМИ. 

Проф. дмн К. Иванов, член на Управителния съвет на БАН съобщи, че тези 

проблеми все още се дискутират в УС като обърна внимание, че приоритетите на 
МОМН са в същност приоритети на фонд "Научни изследвания". 

Акад. дмн П. Попиванов даде подробности за семинара по диференциални 



уравнения. След това се спря на проблема за привличането на млади хора и препоръча 
сключването на договори с други научни организации.. 

Акад. дмн Ст. Додунеков акцентира върху огромната работа, която се 
извършва в ИМИ. Даде за пример споразумението за съвместна дейност с Нов 

български университет и двете съвместни магистърски програми. 

Ст.н.с. I ст. дмн О. Кунчев зададе въпрос - Защо в сайта на БАН не са отразени 

оценките от международния одит и по-специално оценките на ИМИ? Направи 

предложение да се свържем с подходяща агенция, която да рекламира нашата дейност, 
за да се даде гласност в българското общество. Обърна внимание на интервюто с 
министър Игнатов във в. "Труд", в което има скандални оценки за БАН и нови идеи за 
реформирането й след срещата в Цюрих. 

Ст.н.с. I ст. дмн Н. Янев съобщи, че Общото събрание на БАН е взело решение 
да образува комисия, която да изготви декларация по повод изказването на министър 

Игнатов. 

Дискусиите продължиха. В тях взеха участие ст.н.с. II ст. д-р Кр. Марков, ст.н.с. 
II ст. д-р Н. Николов, ст.н.с. II ст. д-р Вл. Сотиров. 

Постъпи предложение от ст.н.с. I ст. дмн Цв. Рангелов за прекратяване на 
дискусиите. Предложението бе подложено на гласуване и прието с пълно болшинство. 

След прекратяване на дискусията съвместното заседание на Общото събрание на 
учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ единодушно 

Р Е Ш И : 

Приема отчета за дейността на ИМИ през 2009 г. и дава висока оценка за 

работата на административното и научното ръководство на Института. 

По точка втора от дневния ред: 

Думата беше дадена на чл. кор. дмн Веселин Дренски - председател на Научния 
съвет на ИМИ. Той обясни, че съгласно Правилника на ИМИ Научният съвет се състои 

от не повече от 25 души, като за избрани се считат всички кандидати, получили повече 
от половината гласове. При избиране на повече от 25 души, останалите остават резерва 
и стават членове на НС при напускане на състава на НС на някои от неговите членове с 
решение на Общото събрание на ИМИ При избирането на НС преди две години са 
избрани 28 души, от които ст. н.с. II ст. Вл. Сотиров, ст.н.с. II ст. Н. Манев и ст.н.с. II 
ст. Ив. Чипчаков са резерва. Предлага на мястото на покойния акад. Борислав Боянов 
Общото събрание на ИМИ да утвърди за член на НС първия от резервите - ст.н.с. II ст. 
Владимир Сотиров. Тъй като ст.н.с. II ст. Вл. Сотиров е вече избран с тайно гласуване, 
утвърждаването му за член на НС може да стане чрез явно гласуване. 

Проведе се явно гласуване и предложението беше прието с пълно болшинство. 

По точка трета от дневния ред: 

Ст.н.с. II ст. д-р Ив. Чипчаков информира членове на Общото събрание на 
БАН да съобщят на ръководството, че в сайта на Академията, в информацията на 
английски език няма поместени никакви решения и документи от дейността на БАН. 

 

Ст.н.с. I ст. дмн Й. Давидов закри заседанието поради изчерпване на дневния 



ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАУЧНИЯ СЪВЕТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

НА ИМИ: НА УЧЕНИТЕ В ИМИ: 

/чл. кор. дмн В. Дренски/ /ст.н.с. 1 ст. дмн Й. Давидов/ 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ: 

/Л. Радева/ 
 

 


