
ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ    №№  11  //22002222  гг.. 

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

Института по математика и информатика, състояло се на 25 януари 2022 г. 

 

В съответствие със Заповед № I-207/10.12.2021 г. на Председателя на БАН 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 Общото събрание на учените в ИМИ 

проф. д-р Е. Попова. Списъчният състав на Общото събрание на учените в ИМИ е 85 

учени. Необходимият кворум е 43 учени. В събранието са регистрирани и взеха участие 63 

учени от ОСУ и събранието е законно.  

Списъчният състав на НС в ИМИ е 19 учени. За участие в събранието са 

регистрирани 15 учени от НС и той също има кворум. 

За протоколчик на заседанието беше избрана Галя Стоянова. ОСУ и НС на ИМИ 

избраха следната комисия за регистрация на участниците и преброяване на гласуванията 

проведени в платформата ZOOM: 

1. доц. д-р Иван Бажлеков, 

2. гл. ас. д-р Тодор Брънзов, 

3. Галя Стоянова. 

След проведено явно гласуване, ОСУ и НС на ИМИ приеха следния дневен ред на 

събранието:  

1. Приемане на научноизследователския и финансов отчет за дейността на 

ИМИ през 2021 г. 

2. Приемане на допълнение в Правилника за дейността на ИМИ. 

3. Избор на млад учен с научна степен и на възраст до 35 г. като член на 

Научния съвет на ИМИ с право на съвещателен глас. 

4. Разни. 

По т. 1  от дневния ред:  

След проведени дискусия и явно гласуване, ОСУ и НС на ИМИ 

РЕШИХА: 

Приемат научноизследователския и финансов отчет за дейността на ИМИ 

през 2021 г. 

По т. 2  от дневния ред:  

По тази точка се проведе обсъждане, но поради техническа грешка не беше 

осъществено гласуване и предложението за допълнение в Правилника за дейността на 

ИМИ не е прието. 

 

По т. 3  от дневния ред:  

След проведено тайно гласуване в платформата ZOOM, ОСУ в ИМИ 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Христо Иванов Сариев за член на Научния съвет на ИМИ като 

млад учен с научна степен и на възраст до 35 г. с право на съвещателен глас. 



По т. 4  от дневния ред:  

Акад. О. Мушкаров направи съобщение за НС на ИМИ.  

 

Съвместното заседание на ОСУ и НС на ИМИ беше закрито поради изчерпване на 

дневния ред. 

 

 

 

Председател на                                               Председател на 

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

      (акад. О. Мушкаров)                                (проф. д-р Е. Попова) 

 

 

Протоколирал:      

 (Г. Стоянова) 

 

 

 

  


