П Р О Т О К О Л № 1/2018 г.
от съвместното заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на
Института по математика и информатика, състояло се на 17 януари 2018 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 съставът на Общото събрание е 99 души,
редуцираният състав - 80 души, присъстват - 58 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
дейността на ИМИ през 2017 г.
2. Предложение за изменение в Правилника за дейността на ИМИ.
3. Разни.

за

Дневният ред беше приет с пълно единодушие.
Проф. д-р Е. Попова предложи доц. д-р Иван Бажлеков и гл. ас. д-р Асен
Чорбаджиев за преброители на резултатите при провеждане на гласуванията.
Предложените преброители бяха избрани с пълно единодушие.
По т. 1 от дневния ред:
Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, отбеляза, че изминалата година е била
сравнително по-добра във финансово отношение. За тази година все още нямаме
утвърден бюджет и до тогава институтът ще получава всеки месец по 1/12 от
миналогодишния бюджет. Акад. В. Дренски направи подробен преглед на критериите,
според които институтът е получил средствата за миналата година и на критериите,
според които тези средства са разпределени, включително за стимулиране на научната
активност за повишаване на наукометричните показатели на учените. Отчетена беше
повишена цитируемост през 2017 г. в сравнение с 2016 г. Акад. В. Дренски представи
усилията, които ръководството на ИМИ е положило за проверка на коректността на
данните, въведени в системата СОНИКС, по отношение на публикациите влизащи в
отчета. За напълно обективизиране на корекциите в списъците с публикации на ИМИ
за 2016 и 2017 години е направено е предложение до Научния съвет на ИМИ и е
сформирана комисия, която да извърши окончателна проверка и корекции в тези
списъци. Акад. В. Дренски отбеляза, също така, двете най-значими за ИМИ събития
през 2017 г. – международната конференция „Mathematical Days in Sofia“ и 70
годишнината от основаването на ИМИ.
След акад. В. Дренски думата бе дадена на Научния секретар доц. д-р В.
Милушева да представи научноизследователския отчет на ИМИ за 2017 година.
Доц. д-р В. Милушева, научен секретар на ИМИ, показа чрез мултимедия
проект за ОТЧЕТ и направи подробен преглед на научноизследователската дейност и
научноприложните постижения през 2017 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, председател на ОС на ИМИ, даде думата на заместникдиректора по АСД на ИМИ и на председателя на Научния съвет (НС).
Полина Кертева, заместник-директор по АСД на ИМИ, направи преглед на
стопанската дейност на ИМИ през 2017 г.
Чл.-кор. дмн О. Мушкаров, председател на НС на ИМИ, направи подробен
отчет за дейността на Научния съвет през 2017 г., като дейностите бяха класифицирани
в групи според техния характер и специфика. Отбелязано беше, че дейността на
Научния съвет нараства с всяка година и може би ще се налага провеждане на повече от
едно заседание месечно. Чл.-кор. О. Мушкаров съобщи, че през 2018 г. ще бъде
извършена атестация на всички служители в ИМИ, оповести състава на избраната от
НС на ИМИ атестационна комисия и даде думата на нейния председател проф. д-р
Цветомир Цачев.
Проф. д-р Цветомир Цачев направи някои разяснения относно предстоящата
процедура за атестация на служителите в ИМИ.
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.
След това беше дадена думата за въпроси и изказвания.
Поради липса на желаещи за изказване, проф. дмн Камен Иванов направи
предложение за прекратяване на дискусията и да се премине към гласуване на отчета.
Предложението беше гласувано и прието единодушно.
Проф. Е. Попова, председател на ОС на ИМИ, напомни, че съставът на
Общото събрание е 99 души, редуциран състав - 80 души, регистрирани - 58 души.
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 2017 г.
По т. 2 от дневния ред:
Акад. В. Дренски съобщи, че поради необходимост от съответствие между
длъжностите в ИМИ и тези в Националния класификатор на професиите и длъжностите
(НКПД), Директорския Съвет на ИМИ е направил предложение за промяна в
Правилника за дейността на ИМИ. След проведено съгласуване и обсъждане,
окончателното предложение за промяна е: навсякъде в т.4.5. от Правилника за
дейността на ИМИ словосъчетанието „помощник-директор“ се заменя с „директор по
административно-стопанска дейност“.
Поради липса на други предложения и изказвания, проф. д-р Е. Попова
подложи на гласуване предложението за промяна в Правилника на ИМИ:
Т. 4.5. от Правилника за дейността на ИМИ „Заместник и помощникдиректори и научен секретар“ да стане „Заместник-директори, директор по АСД и
научен секретар“.

В т. 4.5.2.: „помощник-директор по административно-стопанска дейност“ да се
замени с „директор по административно-стопанска дейност (АСД)“.
В т. 4.5.2.1., т. 4.5.2.2. и т. 4.5.3.1.: „помощник-директора/ът“ да се заменят с
„директора/ът по АСД“.
При проведеното явно гласуване присъстваха 55, от които:
54 (петдесет и четири) – „да“, 0 (нула) – „не“,

1 (един) – „въздържали се“.

По т. 3 от дневния ред:
Чл.-кор. дмн О. Мушкаров съобщи, че на 15.02.2018 г. ще бъде чествана 120
годишнина от създаване на СМБ. Във връзка с това, проф. Армен Сергеев – награден с
медал на ИМИ по случай 70 годишнината на ИМИ – ще бъде поканен да изнесе лекция
на Националния Колоквиум по математика и тогава тържествено ще му бъде връчен
присъдения медал. Приканват се всички служители на ИМИ да присъстват на
събитието.
Акад. В. Дренски информира присъстващите, че в някои институти на БАН
има диференцирано заплащане съобразено с резултатите от проведената последна
атестация. Тъй като през 2018 г. в ИМИ ще се проведе атестация на всички служители,
в зависимост от нейния резултат, ще бъде подложена на широко обсъждане в
ръководството на ИМИ, НС на ИМИ и някои комисии, възможността за определяне на
диференцирано заплащане.
Проф. д-р Е. Попова, председател на ОС на ИМИ, закри заседанието поради
изчерпване на дневния ред.
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