
П Р О Т О К О Л №  1/2009 г. 

 

от Общото събрание на учените в Института по математика и информатика 

състояло се на 2.02.2009 г. 

 

  

 

 Съвместното заседание на Общото събрание и на Научния съвет на ИМИ бе 
открито от чл. кор. Веселин Дренски – председател на Научния съвет  на 

Института по математика и информатика поради здравословни проблеми на 
председателя на Общото събрание проф. дмн Стоян Недев, който оповести проекта за 
дневен ред, а именно: 

1. Избор на председател на Общото събрание. 

2. Приемане на отчетния доклад за дейността на ИМИ през 2008 г. 

3. Разни. 

Дневният ред беше приет с пълно болшинство. Чл. кор. В. Дренски съобщи, че 
съставът на Общото събрание е 153 души, редуциран състав – 123 души,  присъствуват 
78 и заседанието е законно. 

По точка първа от дневния ред: 

По предложение на Научния съвет и административното ръководството за 
председател на Общото събрание се предлага ст.н.с. І ст. дмн Йохан Давидов. Чл. кор. 

В. Дренски поясни, че съгласно устава на БАН избирането на председател на Общото 

събрание се прави с явно гласуване. Същият се избира, ако за него са гласували повече 
от ½ от присъствуващите. След това думата беше дадена на присъствуващите за други 

предложения. Такива не постъпиха. Премина се към гласуване. Ст.н.с. І ст. дмн Йохан 

Давидов беше избран за председател на Общото събрание на учените с пълно 

болшинство. 

Ст.н.с. І ст. дмн Йохан Давидов изказа дълбока благодарност на досегашния 
председател проф. дмн Стоян Недев. 

По точка втора от дневния ред:. 

Думата беше дадена на акад. Ст. Додунеков – директор на ИМИ, който се спря 
на най-важните моменти от дейността на ИМИ през 2008 г. 

След това, ст.н.с. ІІ ст. д-р А. Андреев – научен секретар на ИМИ чрез 
мултимедиен проектор показа на екран проект за Отчета                                                   
и направи подробен преглед на научно-изследователската дейност през 2008 г. –  

публикации, научна тематика, научни проекти на бюджетна субсидия, договори с 
МОН, международно сътрудничество, учебна, библиотечна и издателска дейност на 
ИМИ. Той каза, че корекции по отчета, който е на разположение в библиотеката на 
ИМИ, могат да се правят до 5 февруари 2009 г. 

След това думата беше дадена на н.с. І ст. д-р Г. Димков – помощник- 

директор на ИМИ, който направи преглед на финансовата и стопанска дейност на 
ИМИ през 2008 г.  

 Кратък отчет за дейността на Научния съвет на ИМИ представи чл. кор. 

Веселин Дренски. 



 

Проведе се дискусия, в която взеха участие сътрудниците на ИМИ. 

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. Манев обърна внимание, че списъкът по ЕБР в отчета 
трябва да се подреди. 

Ст.н.с. ІІ ст. д-р И. Илиев попита какви са приходите от помещенията на 
приземния от сградата на ИМИ. 

Акад. Ст. Додунеков обясни, че преди години при закриването на 
Изчислителния център тези помещения са били отнети от ИМИ и сега с тях разполага 
Лабораторията по телематика. 

Акад. С. Троянски препоръча в отчета да се включват броя на написаните 
рецензии и реферати за списания от сътрудници на ИМИ. 

В дискусия взеха участие още чл. кор. В. Дренски, ст.н.с. І ст.дмн А. Славова и 

др. 

Н.с. І ст.д-р Красимир Марков предложи да се прекратят дискусиите и да се 
приеме отчетният доклад за дейността на ИМИ за 2008 г. 

След прекратяване на дискусията съвместното заседание на Общото събрание на 
учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Приема отчета за дейността на ИМИ през 2008 г. и дава висока оценка за 

работата на административното и научното ръководство на Института. 

 

 

 

По точка трета от дневния ред: 

 

Ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев – съобщи на присъствуващите, че на последното 

заседание на Общото събрание на БАН, председателят акад. Н. Саботинов е поставил 

въпроса за използването на внесения в България  суперкомпютър. Предложи да се 
създаде общо-академичен съвет за неговото използване. 

Н.с. І ст. д-р Г. Димков обърна внимание на присъствуващите, че в ИМИ има 
един вход и един изход за служебната кореспонденция и това е канцеларията. Призова 
сътрудниците към спазване на този ред. 

Ст.н.с. ІІ ст. д-р  М. Кръстанов – предложи да се помисли регламент за 
командировките в чужбина за сътрудници, чиито секции не разполагат със собствени 

средства. 
Ст.н.с. І ст. дмн О. Кунчев – напомни, че в БАН няма секретар по 

математическите науки и предложи да се издигне кандидатурата на ст.н.с. ІІ ст. д-р А. 

Андреев. 
Акад. Ст. Додунеков – каза, че този въпрос стои открит от началото на 

процедурата за избор на ръководство на академията. Многократно е обръщано 

внимание на председателя на БАН за липсата на научен секретар, отговарящ за 
математическите науки. Този въпрос стои открит и се надява в близките два-три месеца 
да се реши. 



 

Ст.н.с. ІІ ст. д-р А. Андреев благодари на присъствуващите. Той не желае да 
заеме този пост, но счита че оперативните неща се решават от научните секретари по 

съответните науки. 

 Нямаше желаещи за други изказвания. 
 

 Ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов закри заседанието поради изчерпване на дневния 
ред. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАУЧНИЯ СЪВЕТ                                                                 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

НА ИМИ:                                                                                   НА УЧЕНИТЕ В ИМИ: 

 

 

/чл. кор. В.Дренски/                                                                /ст.н.с.І ст. дмн Й. Давидов/ 

            

      

 

ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

Л. Радева 


