П Р О Т О К О Л № 1 /2021 г.
от съвместното заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на
Института по математика и информатика, състояло се на 27 януари 2021 г.
В съответствие със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г., точка I.1., на Министъра на
здравеопазването относно дистанционна работа по време на извънредната ситуация свързана
с епидемията Ковид 19, съвместното заседанието на Общото събрание на учените (ОСУ) и
Научния съвет (НС) в Института по математика и информатика (ИМИ) - БАН се проведе
дистанционно чрез сесия в платформата ZOOM.
Събранието бе открито от Председателя на НС чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров,
който напомни някои особености при провеждане на събрания в платформата ZOOM и
технологията за провеждане на явно гласуване.
Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че е предложена следната комисия за преброяване
при гласуванията, която извършва и регистрация на участниците в съвместното заседание:
1. доц. д-р Иван Бажлеков, Председател,
2. доц. д-р Тодорка Александрова,
3. ас. д-р Тодор Брънзов.
След проведеното явно гласуване, с резултат 68 „ДА“, ОСУ и НС утвърдиха състава
на предложената комисия.
Председателят на комисията по регистрация и преброяване доц. д-р И. Бажлеков
съобщи:
Списъчният състав на Общото събрание на учените в ИМИ е 95 учени. Списъчният
състав на ОСУ е редуциран с 18 учени, които са в чужбина или неплатен отпуск и не са
регистрирани в ZOOM сесията. Редукцията е по-малко от 1/5 от общия списъчен състав.
Редуцираният състав на ОСУ е 77 учени. Необходимият кворум за ОСУ е 40 учени. За
участие в събранието са регистрирани 70 члена на ОСУ.
Списъчният състав на НС в ИМИ е 19 члена и 1 съвещателен глас. За участие в
събранието са регистрирани 19 члена на НС и той също има кворум.
Общо в съвместното заседание са регистрирани 74 учени.
Чл.-кор. О. Мушкаров оповести предложения дневен ред на съвместното заседание.
Доц. д-р Д. Гелев предложи размяна на местата на точки 2 и 3, при което дневният ред на
заседанието доби вида:
1. Награждаване на учени от ИМИ.
2. Избор на Председател на ОСУ-ИМИ.
3. Приемане на научноизследователския и финансов отчет за дейността на ИМИ през
2020 г.
4. Разни.
Така предложеният дневен ред на заседанието беше утвърден след проведено явно
гласуване, при резултат 67 „ДА“.
Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че за протоколчик на заседанието е предложена Галя
Стоянова, която беше избрана след проведено явно гласуване с резултат 66 „ДА“.
По т. 1 от дневния ред:
Чл.-кор. О. Мушкаров оповести, че с решение на НС на ИМИ, Протокол №
9/25.09.2020 г., доц. д-р Румена Калтинска се награждава с почетно отличие на ИМИ –Медал

с лента за нейните заслуги в създаването на Виртуалния музей „Математиката и
информатиката в България“. Доц. д-р Румена Калтинска благодари на НС на ИМИ, на акад.
Дренски и на акад. Ревалски, който преди 5-6 години й е възложил задачата за музейна
сбирка. Доц. Калтинска подчерта, че виртуалният музей е дело и на А. Василева, направила
софтуера, и на К. Сотирова – дизайнер на сайта. Тя изказа особена благодарност и на
техническия си помощник А. Овадиев. Поздравления поднесе и акад. Дренски. В своето
приветствие акад. Ревалски разказа как е възникнала идеята за музея и изрази огромна
благодарност за усилията положени от доц. Калтинска. Своето възхищение от съвместната
работа с Р. Калтинска изрази и К. Сотирова.
Чл.-кор. О. Мушкаров оповести също, че с решение на НС на ИМИ, Протокол №
12/18.12.2020 г., акад. Веселин Дренски се удостоява с почетно отличие на ИМИ –Медал с
лента, за особено големи заслуги за развитието на математиката и по повод неговата 70годишнина. Акад. Ревалски поздрави акад. Дренски с наградата и съобщи, че УС на БАН
единодушно е решил да го награди с най-високото отличие „Марин Дринов“ на лента.
Подчерта, че акад. Дренски е бил абсолютно винаги отдаден на института и за издигане на
неговия авторитет.
Чл.-кор О. Мушкаров поздрави всички колеги участвали в организацията на
лекцията на Терънс Тао и особено на колектива на Международния център за математически
науки (ICMS–Sofia): Л. Кацарков, В. Милушева, на Ж. Сендова за изключителната й помощ,
на Т. Брънзов за перфектното техническо осигуряване, на А. Брънзова и много други.
По т. 2 от дневния ред:
Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че мандатът на досегашния председател на ОСУ в
ИМИ – проф. д-р Е. Попова е изтекъл на 18 януари 2021 г. и прочете извадка от решение на
секция ММЧА да номинира проф. д-р Е. Попова за втори последен мандат.
След проведено явно гласуване и с резултат 70 гласа „ДА“, ОСУ и НС на ИМИ
РЕШИХА:
Избират проф. д-р Е. Попова за председател на ОСУ в ИМИ за втори четиригодишен
мандат.
По т. 3 от дневния ред:
Проф. д-р В. Милушева, научен секретар на ИМИ, представи проект за ОТЧЕТ и
направи преглед на научноизследователската дейност и научноприложните постижения през
2020 г. – публикации, научна тематика, научни проекти на бюджетна субсидия, договори с
МОН, международно сътрудничество, учебна, библиотечна и издателска дейност на ИМИ.
Проф. д-р Е. Попова припомни, че отчета за стопанската дейност на ИМИ през 2020
г., изготвен от Полина Кертева, Директор по АСД на ИМИ, и отчета за финансовото
състояние на ИМИ, изготвен от Галина Георгиева, главен счетоводител на ИМИ, са
представени предварително на уеб страницата на съвместното заседание и присъстващите
имат възможност да задават въпроси и да се изказват по тях.
Чл.-кор. О. Мушкаров направи подробен преглед и анализ на дейността на Научния
съвет на ИМИ. Накрая, чл.-кор. О. Мушкаров изказа благодарност 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 успешната дейност на Научния съвет.
В своето изказване акад. В. Дренски, директор на ИМИ, отбеляза, че ще направи
подробен отчет за дейността на административното ръководство на ИМИ на предстоящото

следващо заседание на ОСУ, което ще обсъжда кандидатурите по обявения от БАН конкурс
за Директор на ИМИ.
Акад. Ревалски подчерта, че отчетът е изготвен изключително професионално в
съответствие с всички изисквания на БАН и благодари на проф. Милушева. „Видно е че има
прогрес и това се дължи на политиката на административното и научно ръководства на
ИМИ, които продължават политиката да се стимулират колегите, които са най-активни в
нашите основни дейности. Това е в съответствие с политиката на БАН за насърчаване
ефективността на работата на учените. Надявам се следващото ръководство да продължи
тази политика.“ Акад. Ревалски попита коя е единствената статия, публикувана през 2020 г. в
списание водещо тематична ранг-листа и поздрави колегата ас. д-р Цветелин Заевски за това
постижение.
Поради липса на други желаещи за изказване, проф. д-р Е. Попова направи
предложение за прекратяване на дискусията. След проведено явно гласуване, при резултат 70
„ДА“, 0 „НЕ“ и 0 „въздържал се“, съвместното заседание на ОСУ и НС на ИМИ
РЕШИ:
Приема научноизследователския и финансов отчет за дейността на ИМИ през
2020 г.
По т. 4 от дневния ред:
Акад. В. Дренски представи информация за стартиралия трети, заключителен етап от
Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН.
Проф. д-р Е. Попова предложи за обсъждане различни варианти на процедурата за
провеждане на таен вот на предстоящото ОСУ. Състоя се дискусия, в края на която акад.
Ревалски препоръча проф. д-р Попова да направи юридическа консултация относно
процедурата за таен вот. Проф. дмн О. Кунчев изрази желание за организиране на диспут
между двамата кандидати за Директор на ИМИ.
Поради изчерпване на дневния ред, проф. д-р Е. Попова закри съвместното
заседание на ОСУ и НС на ИМИ.
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