П Р О Т О К О Л № 1/2017 г.
от съвместното заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на
Института по математика и информатика, състояло се на 18 януари 2017 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 Й. Давидов. Той съобщи, че съставът на Общото събрание е 104 души,
редуцираният състав – 84 души, необходим кворум – 43, присъстват – 59 души и
заседанието е законно. Той оповести проект за дневен ред, а именно:
1. Приемане на отчетния доклад за дейността на ИМИ за 2016 г.
2. Избор на Председател на ОС на учените в ИМИ.
3. Разни.
Дневният ред беше приет с пълно единодушие. За протоколчик на събранието
беше предложена и избрана Г. Стоянова.
По т. 1 от дневния ред:
Проф. дмн Й. Давидов, Председател на ОС, даде думата на Научния секретар
проф. д-р Н. Димитрова да представи отчета на ИМИ за 2016 година.
Проф. д-р Н. Димитрова, Научен секретар на ИМИ, показа чрез мултимедия
проект за ОТЧЕТ и направи подробен преглед на научно-изследователската дейност,
научните и научно-приложните постижения – публикации, научна тематика, научни
проекти на бюджетна субсидия, договори с МОН, международно сътрудничество,
учебна, библиотечна и издателска дейност на ИМИ.
Проф. Й. Давидов даде думата на помощник-директора на ИМИ гл. ас. д-р Г.
Димков да представи финансовия отчет на ИМИ.
Гл. ас. д-р Г. Димков, помощник-директор на ИМИ, съобщи, че до края на
2016 г. е бил помощник-директор, а от 2017 г. ще бъде само финансов контрольор на
ИМИ. Представи новия помощник-директор г-жа Полина Кертева, като ѝ пожела
успешна работа. След това Г. Димков направи преглед на финансовата и стопанска
дейност на ИМИ през 2016 г.
Проф. Й. Давидов даде думата на Председателя на НС акад. В. Дренски.
Акад. В. Дренски, Председател на НС на ИМИ, направи кратък отчет за
дейността на Научния съвет през 2016 г.
След това беше дадена думата за въпроси и изказвания.
Проф. д-р Н. Димитрова добави, че срокът за предаване на отчета на ИМИ в
БАН е 27 януари. Последните извлечения от SONIX ще направи на 25 януари. Затова
помоли всички добавки и корекции да се правят директно в SONIX.
След като не постъпиха въпроси и изказвания проф. дмн Й. Давидов предложи
да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване на отчета. Напомни, че
съставът на Общото събрание е 104 души, редуцираният състав - 84 души,
регистрирани - 59 души.

Предложението беше гласувано единодушно.
След прекратяване на разискванията 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 2016 г.
По т. 2 от дневния ред:
Проф. Й. Давидов съобщи, че мандатът му като Председател на Общото
събрание изтича съвсем скоро. Уведоми присъстващите за решението на НС да
предложи кандидатурата на проф. д-р Евгения Попова за Председател на ОС на ИМИ.
След това беше дадена думата за нови предложения и изказвания.
Проф. дмн Н. Николов, като член на ОС на ИМИ, благодари на проф. дмн Й.
Давидов за добрата работа и каза, че подкрепя кандидатурата на проф. д-р Евгения
Попова.
След като не постъпиха други предложения и изказвания проф. дмн Й.
Давидов предложи да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване.
Предложението беше гласувано единодушно.
Проф. Й. Давидов поясни, че когато кандидатът е един, гласуването е явно.
Помоли проф. д-р Евгения Попова да напусне заседанието. Предложи гласуването да
се проведе явно.
Предложението беше гласувано единодушно.
След проведеното гласуване единодушно бе избрана проф. д-р Евгения
Попова за председател на Общото събрание на учените на ИМИ с мандат 2017-2021 г.
По т. 3 от дневния ред:
Проф. Й. Давидов направи съобщение за следващо заседание на ОС на ИМИ
на 25 януари във връзка с процедурата за избор на директор на Института по
математика и информатика.
Проф. Й. Давидов закри заседанието поради изчерпване на дневния ред.
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