
ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ    №№  22  //22002200  гг.. 
 

от заседание на Общото събрание на учените в Института по математика и 
информатика при БАН, състояло се в периода 26-29 май 2020 г. 

 

В съответствие със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г., точка I.1., на Министъра на 
здравеопазването относно дистанционна работа по време на извънредната ситуация 
свързана с епидемията Ковид 19, заседанието на Общото събрание (ОС) на учените в 
Института по математика и информатика (ИМИ) - БАН се проведе дистанционно чрез 
имейл кореспонденция до два адреса: os-imi@math.bas.bg (групов адрес съдържащ 
имейлите на всички членове на ОС-ИМИ и други служители на ИМИ пожелали 
присъствие на събранието), на който бяха регистрирани изказванията по време на 
събранието, и voting@math.bas.bg, на който бяха регистрирани присъстващите на 
събранието и резултатите от проведените явни гласувания.  

Събранието бе открито от Председателя на ОС проф. д-р Евгения Попова, която в 
9:29 часа на 26.05.2020 г. информира с имейл до os-imi@math.bas.bg за началото му. В 
този имейл проф. д-р Е. Попова напомни, че предварително на 18.05.2020 г. до всички 
служители и учени в ИМИ е изпратена следната информация, която е достъпна и на 
специално създаден уеб сайт https://math.bas.bg/общо-събрание-2020/, поддържащ 
актуална информация за събранието: 

 
1. Обява за свикване на събранието съдържаща следния дневен ред на събранието: 

 
1. Приемане на листа от кандидати участващи в избор за представители на ИМИ в 

ОС на БАН. 
2. Определяне на процедура за провеждане на избор за представители на ИМИ в 

ОС на БАН. 
3. Приемане на листа от кандидати участващи в избор за НС на ИМИ. 
4. Определяне на процедура за провеждане на избор за НС на ИМИ. 

 
2. Списък с членовете на ОС-ИМИ, 26-29.05.2020 г. 
3. Списък с имейли на членовете на ОС-ИМИ. 
4. Информация от Мандатната комисия при VII-то ОС на БАН относно провеждането 

на избори за нови членове на ОС на БАН. 
5. Информация за нови срокове за избор на представители в VII-то ОС на БАН. 
6. Информация с извадки от Правилника на ИМИ, касаеща двата избора. 
7. Предложения за участие в избор на представители на ИМИ в ОС на БАН, 

постъпили до началото на ОС-ИМИ.  
8. Предложения за участие в избор за Научен съвет на ИМИ, постъпили до началото 

на ОС-ИМИ.  
9. Предложения, уточняващи процедурата за провеждане на таен избор на 

представители на ИМИ в ОС на БАН и за избор на Научен съвет на ИМИ. 
10. Описание на процедурата за дистанционно провеждане на ОС-ИМИ. 

 
В своя откриващ събранието имейл проф. Е. Попова прикани членовете на ОС-ИМИ 

да се регистрират за участие в събранието като от този момент до 16:00 часа на същия 
ден (26.05.2020 г.) изпратят единствен текстов имейл до voting@math.bas.bg (subject: 
vote#1), като в тялото на имейла посочат името на регистриращия се, заедно с номера 



под който се намира в списъка на ОС-ИМИ (файл 2. на уеб сайта), и отговорят с едно 
от „да“, „не“ или „въздържал се“ след всяко от следните предложения: 

 
А. Предложение за протоколчик на събранието: проф. дмн Виржиния 

Кирякова.  
Б. Предварително оповестения в обявата за събранието, и посочен по-горе, 

дневен ред.  
В. Преброители на явния вот при провеждане на събранието: гл. ас. д-р Асен 

Чорбаджиев и проф. д-р Е. Попова.  
   Г. Краен срок за изказванията да бъде 16:00 часа на 27.05.2020 г. (сряда).  

 
В своя откриващ събранието имейл проф. Е. Попова прикани членовете на ОС-

ИМИ за изказвания по време на събранието, които трябва да бъдат формулирани в 
текстов имейл, изпратен до os-imi@math.bas.bg , subject: “OS-IMI и точката от дневния 
ред по която се изказва“. 

 
Беше констатирано следното: Списъчният състав на Общото събрание на 

учените в ИМИ е от 94 учени. Списъчният състав на ОС-ИМИ е редуциран с 15 
учени, които са в чужбина и не са взели участие в проведените гласувания. Редукцията 
е по-малко от 1/5 от общия списъчен състав. Редуцираният състав на ОС-ИМИ е 79 
учени. Необходимият кворум за събранието е 40 учени. При проведените 
едновременно регистрация и явно гласуване по точки А. до Г. по-горе, за участие в 
събранието се регистрираха 70 учени.  

След проведеното явно гласуване, при резултат 67 „ДА“, 0 „НЕ“ и 0 „въздър-жал 
се“, Общото събрание на учените в ИМИ избра за протоколчик на събранието проф. 
дмн Виржиния Кирякова.  

След проведеното явно гласуване, при резултат 67 „ДА“, 0 „НЕ“ и 0 „въздържал 
се“, Общото събрание на учените в ИМИ утвърди следния дневен ред на събранието: 

 
1. Приемане на листа от кандидати участващи в избор за представители на 

ИМИ в ОС на БАН. 
2. Определяне на процедура за провеждане на избор за представители на ИМИ 

в ОС на БАН. 
3. Приемане на листа от кандидати участващи в избор за НС на ИМИ. 
4. Определяне на процедура за провеждане на избор за НС на ИМИ. 

 
След проведеното явно гласуване, при резултат 67 „ДА“, 0 „НЕ“ и 0 „въздържал 

се“, Общото събрание на учените в ИМИ утвърди следните преброители на явния вот 
при провеждане на събранието: гл. ас. д-р Асен Чорбаджиев и проф. д-р Е. Попова. 

След проведеното явно гласуване, при резултат 66 „ДА“, 0 „НЕ“ и 1 „въздържал 
се“, Общото събрание на учените в ИМИ утвърди краен срок за изказванията да бъде 
16:00 часа на 27.05.2020 г. (сряда). 

 
В гласувания времеви интервал постъпиха следните изказвания: 
 

 В 13:54 часа на 27.05.2020 г проф д-р Е. Попова написа до os-imi@math.bas.bg: 
          „Обръщам внимание на предложените процедури (файл 9. на уеб сайта) за таен 
избор на представители на ИМИ в ОС-БАН и на НС-ИМИ. В тези процедури се дава 
възможност за тайно отдалечено гласуване на интернет платформата https://adoodle.org.  
Някои колеги вече тестваха тази възможност. Възползвайте се от тази възможност и 



гласувайте без да напускате мястото, където се намирате, и независимо от участието ви 
в ОС-ИМИ. Бъдете активни в тези важни за ИМИ избори. 
       Колегите, които предпочетат интернет формата на гласуване, трябва да заявят това, 
като в интервала 09:00-24:00 часа на 30.05.2020 (събота) изпратят до voting@math.bas.bg  
единствен текстов имейл със subject: adoodle и името си в тялото на имейла заедно с 
поредния си номер в списъка на ОС-ИМИ. Имейлите, с които тези колеги участват в ОС-
ИМИ, ще бъдат въведени в ADoodle за участие в отдалечения вот. Списъкът с имейли, 
които имат достъп до ADoodle вота, не може да се допълва след като страниците за 
гласуване са създадени. 
       Както и където и да гласувате, четете пояснителните текстове върху „бюлетината“ 
– хартиена или електронна. 

 
 В 15:39 часа на 27.05.2020 г. асистент д-р Борис Шишков написа до  
os-imi@math.bas.bg: 

           „Не считам, че е редно хора с много ниски наукометрични показатели да избират 
доценти и професори в нашия институт. Ето защо предлагам за членове на НС на ИМИ 
да могат да бъдат избирани единствено учени, чиито СКОПУС h-index е поне 5.“ 

 
 В 15:55 проф. д-р Е. Попова написа до os-imi@math.bas.bg: 

           „Правото за участие в избори за НС е дефинирано в Устава на БАН и 
Правилника на ИМИ, чл 4.3.3., вижте файл 6. от сайта на ОС-ИМИ.  
       Ето защо, предложението на колегата ас. д-р Шишков касае промяна в тези 
документи, които не са предмет на разглеждане от настоящото ОС-ИМИ.  
       Затова, приемам изказването на колегата ас. д-р Шишков като препоръка към 
участниците в предстоящото тайно гласуване и няма да го подлагам на гласуване като 
процедура по точки 3 и 4 от дневния ред.“ 

 
 В 16:08 часа на 27.05.2020 г, в имейл до os-imi@math.bas.bg, председателят на ОС 

проф. д-р Евгения Попова обяви, че поради изтеклия краен срок за изказвания по 
точките от дневния ред, закрива обсъжданията. 

 
        В същия имейл, проф. Попова призова: „Моля, всички да гласуват явно като от 
сега до 16:00 часа на 28.05.2020 г. (четвъртък) изпратят единствен текстов имейл до 
voting@math.bas.bg (subject: vote#2), като в тялото на имейла посочат името на 
гласуващият, заедно с номера под който се намира в списъка на ОС-ИМИ (файл 2. на 
уеб сайта), и отговорят с едно от „да“, „не“ или „въздържал се“ след всеки от следните 
въпроси: 

1. Подкрепяте ли предложения списък (файл 7. на уеб сайта с дата 20.05.2020 г., 
19:30 ч) от девет кандидати  за участие в избор на представители на ИМИ в ОС 
на БАН?    

2. Подкрепяте ли предложената процедура (файл 9. на уеб сайта, дата 20.05.2020 г. 
18:48 ч., част I, точки 1-7) и бюлетина за провеждане таен избор на 
представители на ИМИ в ОС на БАН? 

3. Подкрепяте ли предложения списък (файл 8. на уеб сайта към 10.03.2020 г.) от 
тридесет и осем кандидати за участие в избор за Научен Съвет на ИМИ?        

4.  Подкрепяте ли предложената процедура (файл 9. на уеб сайта, дата 20.05.2020 г. 
18:48 ч., част II, точки a),b),c)) и бюлетина за провеждане таен избор на Научен 
Съвет на ИМИ?“ 



         В същия имейл проф. Попова информира: „Ще получите отговор-потвърждение 
на Вашето гласуване, а резултатите от него ще бъдат обявени на уеб сайта на това ОС-
ИМИ,  https://math.bas.bg/общо-събрание-2020/. До 14:00 часа на 29.05.2020 г. (петък) 
ще се приемат корекции на неправилно отразено гласуване, след което, решенията на 
ОС-ИМИ ще бъдат изпратени по имейл до всички членове на ОС-ИМИ.“ 

       В събранието, при проведеното второ гласуване, са взели участие 61 учени. 

По т. 1  от дневния ред:  

След проведеното явно гласуване, при резултат 61 „ДА“, 0 „НЕ“ и 0 „въздържал се“, 
Общото събрание на учените в ИМИ 

РЕШИ: 

Утвърждава следния азбучен списък от кандидати участващи в избор за 
представители на ИМИ в ОС на БАН: 

1. проф. дмн Анжела Славова  
2. проф. д-р Величка Милушева  
3. акад. дмн Веселин Стоянов Дренски  
4. доц. д-р Десислава Панева-Маринова  
5. доц. д-р Иван Чипчаков  
6. проф. дмн Огнян Кунчев  
7. проф. дмн Петър Бойваленков  
8. доц. д-р Петър Рашков  
9. проф. д-р Цветомир Цачев 

 
По т. 2  от дневния ред:  

След проведеното явно гласуване, при резултат 60 „ДА“, 0 „НЕ“ и 1 „въздържал се“, 
Общото събрание на учените в ИМИ 

РЕШИ: 

              Утвърждава следната процедура за таен избор на представители на ИМИ в 
ОС на БАН: 

1. Изборът се организира и отчита от Комисия по избора в състав: 
Председател: доц. д-р Иван Бажлеков и членове: доц. д-р Георги Бояджиев и 
гл. ас. д-р Асен Чорбаджиев.  

2. Всеки, имащ право на глас, ще гласува по един от следните два начина:  
2.а.    кореспондентно в урна поставена в канцеларията на ИМИ. 
2.б. дистанционно на интернет платформата https://adoodle.org/, която 
осигурява анонимност на вота. 

3. Изборът започва в 09:00 часа на 01.06.2020 г и продължава до 14:00 часа на 
05.06.2020 г. 

4. Заседанието на Комисията по избора започва в 14:30 часа на 05.06.2020 г. в 
заседателната зала на ИМИ и то е открито за всички членове на ОС-ИМИ.  

5. (4.2.5.4.3. и 4.2.5.4.4. от Правилника на ИМИ). При наличие на избрани 
кандидати с еднакъв брой гласове, оформянето на листата от представители 
на ИМИ в ОС на БАН се извършва чрез жребий. Комисията по избора 
оповестява резултатите от избора чрез имейл съобщение до всички и на 
таблото на ИМИ. 



6. Ако след първия тур на избора, квотата на ИМИ не е попълнена с избрани 
кандидати, Комисията по избора насрочва нов тур избори (от 09:00 часа на 
08.06.2020 г до 14:00 часа на 12.06.2020 г). 

7. Ако на даден следващ тур от избори няма избрани нови кандидати, 
комисията по избора може да поиска нови номинации, които да участват в 
следващите турове на избора до запълване на квотата за даден избор. 

8. В бюлетината за избор за представители на ИМИ в ОС на БАН кандидатите 
са подредени по азбучен ред. Бюлетината отчита изискването на Мандатната 
комисия при VII-то ОС на БАН резултатите да бъдат представени за всеки 
кандидат като брой гласове в три категории: да, не, въздържал се. 
.  

По т. 3  от дневния ред:  

След проведеното явно гласуване, при резултат 59 „ДА“, 0 „НЕ“ и 2 „въздържал се“, 
Общото събрание на учените в ИМИ 

РЕШИ: 

         Утвърждава следния списък от кандидати участващи в избор за НС на ИМИ: 

 
1. акад. проф. дмн Веселин Дренски, АЛ  
2. доц. д-р Иван Чипчаков, АЛ  
3. доц. д-р Димитър Гелев, АЛ  
4. доц. д-р Йорг Копиц, АЛ  
5. чл.кор. проф. дмн Олег Мушкаров, АГТ  
6. чл.кор. проф. дмн Николай М. Николов, АГТ  
7. проф. дмн Виржиния Кирякова, АГТ  
8. проф. дмн Йорданка Панева-Коновска, АГТ  
9. проф. д-р Величка Милушева, АГТ  
10. проф. дмн Йохан Давидов, АГТ  
11. доц. д-р Георги Ганчев, АГТ външен 
12. д-р Николай Икономов, АГТ млад у-н 
13. проф. дмн Анжела Славова, ДУМФ  
14. проф. дмн Валери Ковачев, ДУМФ  
15. проф. дфн Стойчо Язанджиев, ДУМФ+СУ външен 
16 акад. проф. дмн Юлиан Ревалски, ИОВС+ЦУ-БАН външен 
17. проф. дмн Огнян Кунчев, ИОВС  
18. проф. д-р Николай Живков, ИОВС  
19. проф. д-р Цветомир Цачев, ИОВС  
20. доц. дмн Младен Савов, ИОВС  
21. проф. дмн Любен Мутафчиев, ИОВС външен 
22. проф. дмн Михаил Кръстанов, ММЧА+СУ външен 
23. проф. дмн Камен Иванов, ММЧА  
24. проф. д-р Евгения Попова, ММЧА  
25. доц. д-р Ирина Георгиева, ММЧА  
26. доц. д-р Петър Рашков, ММЧА  
27. доц. д-р Десислава Панева-Маринова, МЛ  
28. проф. д-р Радослав Йошинов, Телематика външен 
29. проф. дмн Цонка Байчева, МОИ  
30. проф. дмн Иван Ланджев, МОИ+НБУ външен 



31. проф. дмн Петър Бойваленков, МОИ  
32. проф. дмн Емил Колев, МОИ  
33. доц. д-р Христо Костадинов, МОИ  
34. доц. д-р Александър Илиев, СОФТИС  
35. доц. д-р Красимира Иванова, СОФТИС  
36. проф. д-р Борислав Лазаров, ОМИ  
37. доц. д-р Стоян Порязов, ИМ  
38. проф. дпн Йордан Табов, ИМ външен 

 
По т. 4  от дневния ред:  

След проведеното явно гласуване, при резултат 60 „ДА“, 0 „НЕ“ и 1 „въздържал се“, 
Общото събрание на учените в ИМИ 

РЕШИ: 
    Утвърждава следната процедура за провеждане избор на Научен съвет на ИМИ: 

a) В съответствие с установената практика, новият НС на ИМИ да се състои от 
25 члена и 1 млад учен.  

b) Точки 1 до 7 от процедурата за провеждане на таен избор за представители на 
ИМИ в ОС на БАН се запазват и за избора за Научен съвет на ИМИ. 

c) Тайният вот с листата за НС на ИМИ се отчита в две категории за всеки 
кандидат, според настоящия чл. 4.2.5.4.2. от Правилника на ИМИ и формат използван 
при предходните избори за НС на ИМИ. 

 
В заключителния си имейл на 29.05.2020 г, с който резултатите от гласуването и 

решенията на ОС-ИМИ бяха изпратени до всички членове на ОС-ИМИ, проф. д-р Е. 
Попова, председател на ОС на ИМИ, закри заседанието поради изчерпване на 
дневния ред. 
 
 
Председател на Общото събрание на учените в ИМИ: 
 

 (проф. д-р Е. Попова) 
 
Протоколирал:      
                   

                                                                       (проф. дмн В. Кирякова) 
29 май 2020 г. 


