
  

  

ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ    №№  22//22001133  гг..  

 
от съвместното заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на 

Института по математика и информатика, състояло се на 29 януари  2013 г. 
 

 

Съвместното заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на 

Института по математика и информатика бе открито от председателя на ОС – проф. 

дмн Йохан Давидов, който оповести проекта за дневен ред, а именно: 
 

1. Приемане на отчетния доклад за дейността на ИМИ за 2012 г. 

2. Предложение за промяна в Правилника на ИМИ. 

3. Разни. 
 

Дневният ред беше приет с пълно единодушие. Проф. дмн Й. Давидов съобщи, 

че съставът на Общото събрание е 135 души, редуцираният състав - 108 души, 

присъстват 63 души и заседанието е законно. За протоколчик за събранието беше 
предложена и избрана Галя Стоянова. 

 

Акад. В. Дренски връчи поздравителни адреси от името на ръководството на 

ИМИ на проф. Ралица Ковачева и доц. Нели Димитрова по случай навършване на 
кръгли годишнини. Обърна внимание на колегите, които не са присъствали на 
официалното връчване на техните удостоверения и дипломи от БАН. 

 

По т. 1  от дневния ред:  

 Доц. д-р Н. Димитрова – научен секретар на ИМИ, представи проекта за 
ОТЧЕТ и направи подробен преглед на научно-изследователската дейност и научно-

приложните постижения през 2012 г. – публикации, научна тематика, научни проекти 

на бюджетна субсидия, договори с МОМН, международно сътрудничество, учебна, 

библиотечна и издателска дейност на ИМИ.     

 Гл. ас. Г. Димков – помощник-директор на ИМИ, направи преглед на 
финансовата и стопанска дейност на ИМИ през 2012 г.  

Акад. В. Дренски – председател на НС на ИМИ, направи кратък отчет за 
дейността на Научния съвет през 2012 г. 

След това беше дадена думата за въпроси и изказвания. Проведе се дискусия, в 

която взеха участие сътрудници на ИМИ. 

Доц. С. Порязов каза, че във финансовия отчет има отбелязана сума за 

закупуване на софтуер. Той предложи да се направи регистър на достъпния в ИМИ 

лицензиран софтуер. 

Проф. Н. Манева уточни, че процедурата по връчването на удостоверения и 

дипломи в БАН е започнала с 15 минути по-рано. Обърна внимание, че липсва 

аналитична част на отчета и предложи да се направи съпоставка с миналата година. 
Какви са тенденциите и какво виждаме? Секция “Софтуерни технологии” ще направи 



предложения, свързани с някои подобрения в Института и призова и другите секции да 
направят същото. 

Проф. Н. Янев сподели, че в регистъра на докторантите в Академията няма 
информация кой е научният им ръководител. 

Чл.-кор. Ю. Ревалски допълни, че това е много наболял проблеми. Има 
раздвижване през последните 5-6 месеца. Работи се в тази насока. Каквото зависи от 
ръководството, ще бъде направено. Предложи да се създаде специален фонд за младите 

хора, който да подпомага привличането на млади кадри. 

Проф. Й. Давидов предложи да се прекрати дискусията и да се приеме отчетът. 

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

РЕШИ: 

Приема отчета за дейността на Института по математика и информатика 

през 2012 г.   

По т. 2  от дневния ред: 

Проф. В. Кирякова – председател на Атестационната комисия, представи 

предложение за промени в Правилника за дейността на ИМИ, което да отмени точката, 
че учените не се атестират след навършване на възраст по-малко от 5 години до 

пенсиониране, 

Доц. Кр. Марков предложи тази промяна да не се прилага със задна дата и за 
сътрудниците, чиито период за атестиране не е изтекъл, да се прилага старото правило. 

Проф. В. Кирякова уточни, че промяната е в сила след приемането й.  Прието 

е, че последната атестация е извършена през 2011 г. и следващата атестация ще бъде в 

края на 2014 г. 

Проф. Е. Стоименова каза, че за такъв период не може да се говори, тъй като 

АК е постоянно действаща. През 2011 г. атестирането е било изключение. Всеки учен 

се атестира, когато му изтече срока. 

Проф. Н. Янев предложи да се говори по същество и попита има ли някой 

уволнен след атестация. Но атестирането има мобилизиращ ефект. Смята, че е 

безсмислено да се спори за нещо, което има положителен ефект.  

Проф. Р. Павлов каза, че Правилникът на ИМИ е доста архаичен и трябва да се 

актуализира. Разумно е ОС да възложи на НС и на Ръководството на ИМИ да подготви 

за следващо ОС актуализиран вариант на правилника, който да бъде приет. 

След проведената дискусия се РЕШИ: 

ОС възлага на НС и Ръководството на ИМИ да направи актуализация на 

нормативните документи. 

Чл.-кор. Ю. Ревалски каза, че ще се направят консултации с юрист. 

Проф. Р. Павлов допълни, че съображенията на доц. Кр. Марков са 

основателни, но трябва да бъдат формулирани правилно. Това изисква консултация с 
юрист. Предложението му е представените промени да бъдат включени към задачите на 
НС. 



След направените коментари проф. Й. Давидов предложи да се гласува: “Да не 

се приема предложението на доц. Кр. Марков, а да се отложи за гласуване през м. юни 

2013 г.”. 

Резултатът от гласуването е: 

62 – “ДА”, 1 – “ПРОТИВ” 

По т. 3  от дневния ред: 

Доц. Кр. Марков, като председател на ITHEA, изказа огромна благодарност на 
всички колеги за 20-годишното сътрудничество с ИМИ и предложи то да продължи и 

за в бъдеще. 

Проф. дмн Й. Давидов закри заседанието поради изчерпване на дневния ред. 

 

 

 

 

Председател на                                                Председател на 
Научния съвет на ИМИ:                                 Общото събрание на учените в ИМИ: 

 

(акад. В. Дренски)                               (проф. дмн Й. Давидов) 

 

 

Протоколирал 

(Г. Стоянова) 
 


