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от съвместното заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на 
Института по математика и информатика, състояло се на 27 януари 2020 г. 

 
Съвместното заседание на Общото събрание (ОС) на учените и Научния съвет 

(НС) на Института по математика и информатика (ИМИ) бе открито от Председателя 
на ОС проф. д-р Евгения Попова.  

Проф. д-р Е. Попова съобщи, че по информация от отдел Човешки ресурси 
съставът на Общото събрание е 100 души, редуцираният състав е 84 души, присъстват 
68 души и заседанието е законно.  Съставът на НС на ИМИ е 25 души, редуцираният 
състав е 25 души, присъстват 19 души и един със съвещателен глас, и заседанието на 
НС също е законно.   

Проф. д-р Е. Попова предложи и събранието почете с едноминутно мълчание 
паметта на академик Благовест Сендов. 

За протоколчик на събранието беше предложена и избрана Галя Стоянова. 
Проф. д-р Е. Попова оповести проекта за дневен ред, а именно: 
 

1. Награждаване на учени от ИМИ. 

2. Приемане на научноизследователския и финансов отчет за дейността 
на ИМИ през 2019 г. 

3. Приемане на допълнение в Правилника за дейността на ИМИ. 
4. Разни. 
 

Дневният ред беше приет с пълно единодушие. 

По т. 1  от дневния ред:  

Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, връчи поздравителни адреси към доц. д-
р Бойко Банчев по повод навършване на 60 години и към проф. Илия Илиев  по повод 
навършване на 70 години. 

Чл.-кор. дмн О. Мушкаров, председател на НС на ИМИ, оповести, че проф. 
д-р Аврам Ескенази е избран за почетен член на ИМИ и е удостоен с медал на ИМИ с 
лента по повод навършване на 70 години.  По същия повод, със същия медал е удостоен  
и проф. дмн Йохан Давидов. Медалите бяха връчени на удостоените, които 
благодариха за присъдените отличия. 

 По т. 2  от дневния ред:  

Проф. д-р В. Милушева, научен секретар на ИМИ, представи проекта за 
научноизследователски ОТЧЕТ на ИМИ като подробно коментира: (1) проблематиката 
на ИМИ, (2) резултатите от научноизследователската дейност включително най-добри 
научно и научноприложно постижения за 2019 г., (3) международно сътрудничество, 
(4) подготовка на специалисти, (5) иновационна дейност на ИМИ, (6) издателска и 
информационна дейност на ИМИ.     

Проф. д-р Е. Попова, председател на ОС на ИМИ, даде последователно думата 
на директора по АСД на ИМИ, на главния счетоводител на ИМИ и на  председателя на 
Научния съвет. 



Полина Кертева, директор по АСД на ИМИ, направи кратък преглед на 
стопанската дейност на ИМИ през 2019 г. Тя призова и за спазване на забраната за 
тютюнопушене в работните помещения на ИМИ. 

Галина Георгиева, главен счетоводител на ИМИ, представи обобщена 
справка за постъпленията и разходите в бюджета ИМИ през 2019 г. 

Чл.-кор. дмн О. Мушкаров, председател на НС на ИМИ, започна своето 
изказване с благодарност към всички членове на НС на ИМИ за съвестната и не-лека 
работа. Чл.-кор. О. Мушкаров направи подробен отчет за дейността на Научния съвет 
през 2019 г., като дейностите бяха класифицирани в групи според техния характер и 
специфика. Подчертано беше, че документо-оборота на Научния съвет е увеличен 
значително и предстоящата работа ще нараства. Чл.-кор. О. Мушкаров благодари и 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, 
които са работили кооперативно и делово. Изказана бе благодарност и на Комисията по 
Научна Политика и Структурни Промени, с председател чл.-кор. проф. дмн Н. 
Николов,  която е била ангажирана с много работа през 2019 г. Чл.-кор. О. Мушкаров 
призова цялата научна общност на ИМИ да се включи в предстоящата през 2020 година 
конференция “Mathematical Days in Sofia”, както и за пропагандиране на уъркшопа  
“Hodge Theory and Local Systems”.  Оповестено беше, че акад. В. Дренски е избран за 
председател на международния Комитет за Наградата по математика на ИМИ. Накрая, 
чл.-кор. О. Мушкаров изказа благодарност към Директора на ИМИ и 
административното ръководство на ИМИ. 

След представените отчети думата беше дадена на Директора на ИМИ.  

Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, направи анализ на финансовата 
политика на ИМИ и връзката й с наукометричните показатели на учените. Акад. В. 
Дренски призова за повече отговорност и коректност при изготвяне на докладите към 
администрацията, както и за тяхното своевременно подаване. Накрая, акад. В. Дренски 
обърна внимание върху недостига на статии за списанието на ИМИ “Serdica 
Mathematical Journal” и върху необходимостта от своевременно обновяване на уеб 
страницата на списанието “Serdica Journal of Computing”.  

След това беше дадена думата за въпроси и изказвания. 

Проф. Петър Бойваленков, зам. директор на ИМИ, поясни, че списанието 
“Mathematica Balkanika”, което беше коментирано в отчетния доклад, предстои да бъде 
издавано в Румъния под името “Mathematica Balkanika, 3rd series”. 

Проф. Е. Попова призова в точка 1.3. от отчета на ИМИ „ЕФЕКТ ЗА 
ОБЩЕСТВОТО ОТ ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ“ да бъдат включени повече 
научно-приложни резултати. Например, разработените приложения за добавена 
реалност и 3D принтирани модели за онагледяване на учебно съдържание за незрящи и 
уеб базираната система създавана по проект SatWebMare, която е интегрирана с 
географски портал и предоставя иновативни продукти на крайни потребители свързани 
с морето, крайбрежието и мореплаването в крайбрежната зона на Черно море. 

Акад. В. Дренски допълни, че секциите трябва да бъдат по-активни и 
своевременно да подават тази информация към Научния секретар на ИМИ. 

Поради липса на други желаещи за изказване, проф. д-р Е. Попова направи 
предложение за прекратяване на дискусията и да се премине към гласуване на отчета. 

Предложението беше гласувано и прието единодушно. 



Проф. д-р Е. Попова, председател на ОС на ИМИ, напомни, че са 
регистрирани 68 души членове на Общото събрание на учените и 2 души външни 
членове на НС на ИМИ с право на гласуване. 

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 2019 г.   

По т. 3  от дневния ред:  
 

Чл.-кор. дмн О. Мушкаров, председател на НС на ИМИ, представи 
предложение от НС на ИМИ (заседание от 24.01.2020) за допълване на точка 4.3.2., т. 
18 от Правилника за дейността на ИМИ при БАН. Предложението е да се добави в т. 18 
думата „съвети“ както следва: 

  

Настоящ текст на 4.3.2., т. 18 от ПД на 
ИМИ 

Предложен нов текст на 4.3.2., т. 18 от 
ПД на ИМИ 

„4.3.2. Научният съвет: 
………………..  

18. Създава постоянни и временни 
комисии, утвърждава състава им и 
правилата за действие.“ 

„4.3.2. Научният съвет: 
………………..  
18. Създава постоянни и временни 
комисии и съвети, утвърждава 
състава им и правилата за действие.“ 

Предложението е във връзка със създаване на Система за осигуряване на качеството на 
обучение на докторанти в ИМИ-БАН и новоизбран Съвет по качеството като 
спомагателен орган към ръководните органи на ИМИ. 

След проведеното явно гласуване, съвместното заседание на Общото събрание 
на учените и на Научния съвет на ИМИ единодушно 

РЕШИ: 

Приема предложеното допълнение в Правилника за дейността на ИМИ 
при БАН. 

По т. 4  от дневния ред:  

Акад. В. Дренски, директор на ИМИ, прикани секциите да представят 
своевременно поисканата информация за разпределението на заеманите кабинети. 

Проф. д-р Е. Попова, председател на ОС на ИМИ, закри заседанието поради 
липса на други изказвания по тази точка и изчерпване на дневния ред. 
 
Председател на                                               Председател на 
Научния съвет на ИМИ:                                Общото събрание на учените в ИМИ: 

(Чл.-кор. дмн О. Мушкаров)                                (проф. д-р Е. Попова) 
 
Протоколирал:      

 (Г. Стоянова) 


