
ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ    №№  22//22001166  гг..  

 
от  заседанието на Общото събрание на учените на Института по математика и 

информатика, състояло се на 15 март 2016 г. 

 

 

 

Заседанието на Общото събрание на учените на Института по математика и 

информатика бе открито от Председателя на ОС – проф. дмн Йохан Давидов, който  

съобщи, че съставът на Общото събрание е  119 души, редуцираният състав - 96 души, 

необходимият кворум - 49, присъстват - 61 души. Има необходимият кворум, 

следователно заседанието е законно. Проф. дмн Й. Давидов предложи проект за 

следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Избор на представители на ИМИ в Общото събрание на БАН. 

2. Разни. 

Дневният ред беше приет с пълно единодушие. За протоколчик на събранието 

беше предложена и избрана Галя Стоянова. 

По т. 1 от дневния ред:  

Проф. дмн Й. Давидов, председател на ОС на ИМИ, запозна присъстващите с 

извадка от Устава на БАН на текстове, отнасящи се до дейността на ОС на БАН и 

правилата за избиране на неговите членове. Той каза, че щатният научен състав на 

ИМИ е 139,5 души. Съгласно Устава на БАН, чл. 14, ал. 2, трябва да се изберат 5 

представителя в ОС на БАН. Съобщи за постъпилите до момента предложения от 

секциите на ИМИ за нови членове на ОС на БАН, а именно: 

- проф. дмн Анжела Славова Попиванова, 

- акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски, 

- проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова,  

- проф. дмн Евгения Асенова Стоименова, 

- проф. дмн Камен Ганчев Иванов, 

- проф. дмн Николай Маринов Николов, 

- проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков. 

Проф. дмн Й. Давидов даде думата на присъстващите за допълване на 

листата и изказвания, като напомни, че, съгласно т. 4.2.5.4.1 от Правилника за 

дейността на ИМИ, отрицателните изказвания не променят листата. 

Акад. Ю. Ревалски,  директор на ИМИ, каза, че намира листата за членове на 

ОС на БАН за добра. В нея има приемственост - има предложения за досегашни 

членове на ОС на БАН, както и нови. Благодари на проф. дмн Й. Давидов за работата 

му като член на ОС на БАН.   

 След като не постъпиха други предложения и изказвания проф. дмн Й. 

Давидов съобщи, че според Правилника, Общото събрание формира листата от 

кандидати и предложи да се гласува оповестената листа, а именно: 

- проф. дмн Анжела Славова Попиванова, 

- акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски, 



- проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова,  

- проф. дмн Евгения Асенова Стоименова, 

- проф. дмн Камен Ганчев Иванов, 

- проф. дмн Николай Маринов Николов, 

- проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков. 

Така посочената листа от предложения за членове на Общото събрание на БАН 

беше подложена на гласуване. Листата бе приета единодушно. 

Проф. Й. Давидов предложи да се избере Комисия по избора, която да 

организира и отчете резултатите от гласуването в следния състав: 

Председател: гл.ас. д-р Г. Димков и членове: гл.ас. д-р Д. Лучев и ас. Е. 

Келеведжиев. 

Предложението за Комисията по избора бе прието единодушно. 

Гл.ас. Г. Димков, председател на Комисията по избора, направи пояснение 

относно начина на тайното гласуване, като допълни, че условията са същите, както 

когато се гласува за НС. Който от предложените получи над 50% от редуцирания 

списъчен състав на Института, се счита за избран. Първите 5-ма от избраните ще бъдат 

нашите представители в ОС на БАН. Останалите избрани остават резервни членове. 

Предлага, по аналогия с т. 4.2.5.4.4 от Правилника на ИМИ, при наличието на избрани 

кандидати с еднакъв брой гласове, оформянето на листата от 5-тимата представители 

на ИМИ да се извърши чрез жребий сред тях.  

Проведе се дискусия как да протече гласуването и за вида на бюлетината, в 

която взеха участие гл.ас. Г. Димков, проф. дмн Ц. Рангелов, проф. д-р И. Илиев, 

проф. дмн В. Кирякова. 

Проф. дмн Е. Стоименова, която в момента е член на УС на БАН, заяви, че 

ако бъде избрана за член на ОС на БАН, ще напусне УС, за да спази чл. 14, ал. 5 от 

Устава на БАН. 

Проф. Й. Давидов подложи на гласуване предложението на гл.ас. Г. Димков 

при кандидати с равен брой гласове да има жребий между тях.  

Проведе се явно гласуване. Резултатът от гласуването е: 

51 – “ДА”,  5 – “ПРОТИВ”, 1 – “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Председателят на Комисията по избора гл.ас. Г. Димков обясни реда, по който 

присъстващите в залата ще гласуват. Той предложи да се даде възможност на тези, 

които не присъстват на заседанието, да гласуват кореспондентно до края на работния 

ден на 16-ти март. 

Акад. Ю. Ревалски каза, че е добре да се даде повече време за гласуване. 

Гл.ас. Г. Димков коригира своето предишно предложение, като предложи 

гласуването за неприсъстващите на заседанието да се проведе кореспондентно до 18 

март 2016 г. (петък), 16.00 ч. 

Проф. Й. Давидов подложи на гласуване това предложение. 

Предложението бе прието единодушно. 

По т. 2 от дневния ред: 

Проф. дмн Й. Давидов даде думата на присъстващите за предложения и 

изказвания. 



Не постъпиха предложения и изказвания. 

Проф. дмн Й. Давидов закри заседанието поради изчерпване на дневния ред. 

След това се пристъпи към тайно гласуване за представители на ИМИ в ОС на 

БАН. 

 

 

 

Протоколирал:    Председател на ОС на учените в ИМИ: 

  

 

(Г. Стоянова)                                                            (проф. дмн Й. Давидов)  

 

 


