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от съвместното заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на 
Института по математика и информатика, състояло се на 28 януари 2019 г. 

 
Съвместното заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на 

Института по математика и информатика бе открито от Председателя на ОС проф. д-р 
Евгения Попова.  

Проф. д-р Е. Попова съобщи, че по информация от отдел Човешки ресурси 
съставът на Общото събрание е 102 души, редуцираният състав е 81 души, присъстват 
60 души и заседанието е законно.  

За протоколчик на събранието беше предложена и избрана Галя Стоянова. 
Проф. д-р Е. Попова оповести проекта за дневен ред, а именно: 
 

1. Приемане на научноизследователския и финансовия отчет за 
дейността на ИМИ през 2018 г. 

2. Приемане на Етичен кодекс на учените в ИМИ. 
3. Разни. 
 

Дневният ред беше приет с пълно единодушие. 

По т. 1  от дневния ред:  

Проф. д-р В. Милушева, научен секретар на ИМИ, представи проекта за 
научноизследователски ОТЧЕТ на ИМИ като подробно коментира: (1) проблематиката 
на ИМИ, (2) резултатите от научноизследователската дейност включително най-добри 
научно и научноприложно постижения за 2018 г., (3) международно сътрудничество, 
(4) подготовка на специалисти, (5) иновационна дейност на ИМИ, (6) издателска и 
информационна дейност на ИМИ.     

Проф. д-р Е. Попова, председател на ОС на ИМИ, даде последователно думата 
на директора по АСД на ИМИ, на главния счетоводител на ИМИ и на  председателя на 
Научния съвет (НС). 

Полина Кертева, директор по АСД на ИМИ, направи кратък преглед на 
стопанската дейност на ИМИ през 2018 г. Накрая, тя обърна внимание на учените да 
спазват заповедта на Директора за пушене извън сградата на ИМИ. 

Галина Георгиева, главен счетоводител на ИМИ, представи обобщена 
справка за постъпленията и разходите в бюджета ИМИ през 2018 г. 

Чл.-кор. дмн О. Мушкаров, председател на НС на ИМИ, направи подробен 
отчет за дейността на Научния съвет през 2018 г., като дейностите бяха класифицирани 
в групи според техния характер и специфика. Изказана беше благодарност на 
Атестационната комисия към НС за положените усилия при проведената през 2018 г. 
атестация. Отбелязано беше, че дейността на Научния съвет нараства с всяка година и 
че измененията в ЗРНСРБ и съответния Правилник изискват много прецизна работа на 
НС. Чл.-кор. О. Мушкаров изказа благодарност към всички членове на НС, като 
характеризира работата им с думите отговорност, професионализъм и кооперативност, 
както и на ръководния екип на НС на ИМИ – проф. д-р Цветомир Цачев (зам.-
председател) и доц. д-р Красимира Иванова  (секретар), а също и на Галя Стоянова и 
Детелина Димитрова за положените усилия, допринесли за неговата успешна дейност. 

След представените отчети думата беше дадена на Директора на ИМИ.  



Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, представи дейността на 
административното ръководство на ИМИ като продължение и доразвиване на 
политиките започнати от предходните ръководства. Акад. В. Дренски подчерта, че  по 
наукометрични показатели (компонента 2) ИМИ е на първо място (по абсолютна 
стойност) и на 6-то място (спрямо брой учени) в БАН. Акад. В. Дренски направи 
анализ на финансовата политика на ИМИ във връзка с актуализацията на работните 
заплати за 2019 г. и предстоящи неотложни стопански дейности в ИМИ. Акад. В. 
Дренски обърна внимание на следните въпроси: (1) необходимо е всички документи, 
които излизат от ИМИ да бъдат коректно оформени, (2) необходимо е секретарите и 
ръководителите на секции да осъществяват контрол върху данните въвеждани от 
членовете на секцията в системата СОНИКС, (3) задължително изписване на ИМИ и 
БАН в адреса на авторите на публикациите, (4) предстои да бъдат публикувани в 
книжка 1 на Списание на БАН редица статии, които представят научната дейност на 
ИМИ. Накрая, акад. В. Дренски призова всички учени в ИМИ да съобразяват 
публикуването на научната си продукция с критериите на БАН за оценка на научните 
звена и с критериите за атестация на учените. Той отбеляза, че в някои научни 
специалности някои учени имат затруднения с регистрацията в НАЦИД. 

След това беше дадена думата за въпроси и изказвания. 

Доц. д-р Петър Рашков попита какви са възможностите на новия уеб сайт на 
ИМИ за обновяване на информацията. 

Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, поясни, че от съображения за сигурност 
само двама администратори на сайта могат да обновяват общата информация. 

Доц. д-р Десислава Панева-Маринова препоръча да се скрие главната 
страница на стария уеб сайт на ИМИ за да не я намират търсачките. 

Проф. д-р Евгения Попова поясни, че към визитката на всеки учен в главния 
уеб сайт на ИМИ има линк към други персонални уеб страници, които учените могат да 
обновяват самостоятелно. 

Чл.-кор. дмн О. Мушкаров допълни отчета на НС на ИМИ с констатацията, 
че научното и административно ръководства на ИМИ са работили много добре 
съвместно. Чл.-кор. О. Мушкаров изказа благодарност към административното 
ръководство на ИМИ. 

Поради липса на други желаещи за изказване, проф. д-р Е. Попова направи 
предложение за прекратяване на дискусията и да се премине към гласуване на отчета. 

Предложението беше гласувано и прието единодушно. 

След проведеното явно гласуване, съвместното заседание на Общото събрание 
на учените и на Научния съвет на ИМИ единодушно 

РЕШИ: 

Приема отчета за дейността на Института по математика и информатика 
през 2018 г.   

По т. 2  от дневния ред: 

Проф. дмн Виржиния Кирякова (председател на комисията подготвила 
предложения проект) представи необходимостта от изготвяне и самия проект за Етичен 
кодекс на учените в ИМИ, който е подкрепен от НС на ИМИ на заседанието му от 
25.01.2019 г. 



След проведеното явно гласуване, съвместното заседание на Общото събрание 
на учените и на Научния съвет на ИМИ единодушно 

РЕШИ: 

Приема предложения Етичен кодекс на учените в ИМИ. 

По т. 3  от дневния ред:  

Проф. д-р Е. Попова, председател на ОС на ИМИ, закри заседанието поради 
липса на изказвания по тази точка и изчерпване на дневния ред. 

 

 

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

(Чл.-кор. дмн О. Мушкаров)                                (проф. д-р Е. Попова) 
 
 
 
Протоколирал:      

 (Г. Стоянова) 
 
 

 
 


