
  

ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ    №№  22//22001111  гг..  
 

от Общото събрание на учените на Института по математика и информатика, 

състояло се на 10 юни 2011 г. 
 
 
 

Заседанието на Общото събрание на учените на Института по математика 
и информатика бе открито под председателството на чл.-кор. Веселин Дренски, 
поради отсъствие на председателя на ОС от страната, който оповести следния  
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане кандидатурата на акад. Стефан Додунеков за директор 
на ИМИ, единствен участник в обявения от УС на БАН конкурс. 

2.  Разни. 
 

Председателят чл.-кор. В. Дренски съобщи, че съставът на Общото 
събрание е 134 души, редуцираният състав е 108 души, необходимият кворум е 
55 души, присъстват 68 души и заседанието е законно. За протоколчик за 
събранието беше предложена и избрана Г. Стоянова. 

Чл.-кор. В. Дренски напомни, че гласуването е тайно и предложи да се 
гласува Комисия по провеждане на избор. 

С пълно единодушие бе избрана Комисия по провеждане на гласуване с 
председател – гл.ас. Георги Димков и членове: доц. Нели Манева и проф. 
Николай Кутев. Комисията представи на членовете на ОС бюлетината за 
гласуване. 

Чл.-кор. В. Дренски съобщи за решението от последното заседание на 
Научния съвет и от името на Директора, да бъде връчен на акад. Петър 
Попиванов  почетен медал за заслуги и научни приноси от името на  Института по 
математика и информатика.   

Акад. П. Попиванов благодари на всички колеги работещи в института, на 
акад. Ст. Додунеков и чл.-кор. В. Дренски за високото отличие. 

По т. 1  от дневния ред:  

Председателят чл.-кор. В. Дренски съобщи за представената единствена 
кандидатура на академик Стефан Додунеков за директор на ИМИ. Уведоми 
присъстващите, че в съответствие с Правилата за провеждане на избор за 
директор, материалите по конкурса бяха на разположение две седмици преди 
заседанието на Общото събрание в библиотеката на ИМИ. Освен това 
автобиографията и програмата на кандидата, както и правилата за провеждане на 
избора бяха изложени на видно място на таблото на първия етаж. Протоколът на 
ОС на учените, заедно с всички документи по избора трябва да се изпратят в УС 
на БАН в срок от три дни след провеждане на събранието.  



Чл.-кор. В. Дренски представи кратки биографични данни на кандидата за 
директор акад. Ст. Додунеков и му даде думата за изложение на Програмата за 
управление и развитие на ИМИ. 

След това беше дадена думата за въпроси и изказвания. 

Акад. Ст. Додунеков  сподели с колегите, че намеренията му са били 
други, но в края на срока за подаване на документите и след разговори с много 
колеги е решил да ги подаде. Програмата, която е изложена, не е изненада за 
никой и основната цел, която прозира в нея, е борба за стабилизация на 
института. Това е възможно с дружните усилия на всички, защото е несериозно и 
нереалистично да се очаква само директорът и директорският екип да преодолее 
всички трудности и неприятности.  В края на изтеклия мандат бяха предприети 
сериозни стъпки, които отразяват, също така проведения международен одит, 
атестацията на колегите, преструктурирането на секциите. Тези промени вече 
дават резултат. Това, което виждаме като приоритети, вече се оформя и като 
стратегия с основен въпрос как да се преборим с недооценяването на науката, 
образованието и в частност на БАН. Вече се е оформила добра стратегия и 
очакванията са, че ще доведе до добър резултат.    

Акад. П. Попиванов направи коментар към програмата, като сподели за 
тежкия финансов проблем и че не е времето да се правят предложения, но когато 
е възможно да се довърши ремонтът по сградата. Добави още за необходимостта 
от привличане на докторанти на самоподготовка и млади научни работници. 

Акад. Ст. Додунеков отговори, макар че нямаше характер на въпрос. През 
всичкото това време, откакто е в института, не само като директор, стратегия е 
била участие в образователните програми на страната на всички нива. 
Състоянието на сградата се дължи точно от обучението по магистърски програми. 
При първа възможност и след като се изясни бюджетната субсидия за 2011 г., 
всеки допълнителен ресурс ще бъде насочен към възстановяване на сградата. 
Относно докторантите апелира секциите да бъдат малко по-активни с търсенето и 
привличането на млади хора. 

Доц.  Кр. Марков обърна внимание точно за младите хора, че държавата е 
абдикирала от науката и трябва да се самоиздържаме. Необходимо е да се 
прецени кое е първичното – младите хора или проектите. В това отношение 
трябва само да се благодари на акад. Додунеков.  

Проф. Н. Янев каза, че не знае дали всеки си дава сметка за това, че най-
тежката длъжност в Академията това е директор на институт. Трябва да се 
благодари на акад. Ст. Додунеков за това, че се е съгласил да продължи в това 
тежко време. Всички виждат колко много е направено по сградата, но това е 
вторично. В този момент най-важното е запазване състава на института и 
привличането на млади хора. Трябва да се направи всичко възможно и за 
получаване на допълнителни средства. Младите хора не искат да идват по 
разбираеми причини. В нашата колегия има един дух на разбирателство, 
толерантност и професионализъм. Нашият институт е един от водещите в 
Академията и трябва да се поддържа това високо ниво. Пожела му и в бъдеще да 
продължава в този дух. 



 

Акад. П. Кендеров – могат да се кажат само добри думи за мандата на 
директора и неговият екип до сега, и ще е много хубаво, ако може да продължи. 
Подкани колегите да подкрепят директора и предложи да се премине към 
гласуване. 

Чл.-кор. В. Дренски предложи да се прекрати дискусията и да се премине 
към гласуване. Предложението за прекратяване беше прието единодушно. 

Раздадени бяха бюлетините и се проведе тайно гласуване. 

Избраната комисия по избора в състав: гл.ас. Г. Димков - председател и 
членове: доц. Н. Манева и проф. Н. Кутев оповести резултатите от гласуването. 

 

Резултатът от гласуването е: 

64 - "ДА", 4 - "БЕЛИ", 0 - "НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ". 

Въз основа на този вот Общото събрание на учените на ИМИ 

РЕШИ: 

Подкрепя кандидатурата на академик Стефан Додунеков за директор на 
Института по математика и информатика при БАН. 

 

Чл.-кор. В. Дренски закри заседанието поради изчерпване на дневния ред. 

 

 

 
                                      За Председател на 
                                           Общото събрание на учените в ИМИ: 
 

                                                                                                  (чл.-кор. дмн В. Дренски)                                        
 
Протоколирал: 

 

                         (Г. Стоянова) 
 
 
 
Приложение: 

 1. Протокол от Комисията по провеждане на гласуване. 


