
Процедура за провеждане на ОС-ИМИ 

 
Общото събрание на ИМИ (ОС-ИМИ) ще се проведе дистанционно от 09:30 часа 

на 26.05.2020 г. (вторник). до 16:00 часа на 29.05.2020 (петък) чрез имейл 
кореспонденция. Чрез имейли до адреса everybody@math.bas.bg ще бъдат регистрирани 
предложенията до 16:00 часа на 21.05.2020 г. (четвъртък). Изказванията по време на 
събранието ще бъдат изпращани на имейл адрес os-imi@math.bas.bg. С цел избягване на 
голям трафик, чрез имейли до voting@math.bas.bg ще бъде извършена регистрация за 
проверка на кворума и явно гласуване.  

Членовете на ОС-ИМИ да проверят имейл адреса си в съответния списък, чрез 
който ще участват в ОС-ИМИ и явното гласуване. Желателно е адресите в този списък, 
които не са институтски (..@math.bas.bg ) да бъдат заменени с институтски адрес като 
желанието за такава корекция трябва да се изпрати (не по-късно от 16:00 часа на 
21.05.2020, четвъртък) на voting@math.bas.bg subject line: “email address” Колеги, които 
не са членове на ОС-ИМИ, но желаят да участват в събранието без право на глас, моля 
да изпратят в същия срок техните институтски имейли. 

Всички часове, посочени в тази процедура, са локално Българско време. Изпращането на 
имейли до everybody@math.bas.bg е възможно само от адресното пространство 
@math.bas.bg. Ако искате да изпратите предложение от друг адрес, може да помолите 
свой колега да направи “forward” на Вашите имейли.  

С цел облекчаване на работата на събранието, желателно е предложенията за нови 
номинации (или отводи) да бъдат изпратени предварително до everybody@math.bas.bg 
(със subject: OS-IMI) преди началото на събранието до 16:00 часа на 21.05.2020 г. 
(четвъртък). 

Всички актуални номинирани трябва да изпратят на Албена Василева 
albena@math.bas.bg до 16:00 часа на 21.05.2020 г. (четвъртък), а номинираните по време 
на събранието до 16:00 часа на 28.05.2020 г. (четвъртък), електронен вариант 
(предпочитано PDF-файл) на творческа автобиография, която ще бъде достъпна през 
сайта https://math.bas.bg/общо-събрание-2020/. 

 

ОС-ИМИ ще бъде открито чрез имейл от Председателя на ОС проф. д-р Евгения 
Попова до os-imi@math.bas.bg  с актуализирана информация и предложения за 
протоколчик, дневен ред и преброители на явния вот.  

Членовете на ОС-ИМИ ще бъдат призовани да се регистрират за участие в 
събранието като изпратят единствен текстов имейл до voting@math.bas.bg (subject: 
vote#1) като в него посочат името на регистриращият се и отговорят с едно от „да“, „не“ 
или „въздържал се“ след всяко от формулираните предложения. Регистриращият имейл 
ще бъде отчетен ако е изпратен до 16:00 часа на 26.05.2020 г. (вторник). 

Членовете на ОС-ИМИ ще могат да правят изказвания за нови номинации по 
двата избора, изказвания върху качествата на номинираните и за предложените 
процедури за таен вот, като в “subject” полето на имейла изпратен до os-imi@math.bas.bg 
изписват “OS-IMI и точката от дневния ред по която се изказват“.  Изказванията ще се 
отчитат ако са изпратени от момента на регистрация до 16:00 часа на 27.05.2020 г. 
(сряда). 



Направените нови предложенията ще бъдат обобщени и ще бъде формиран 
списък от точки за гласуване. Последният ще бъде изпратен на 27.05. с имейл до всички 
членове на ОС-ИМИ. Гласуването по този списък ще се проведе като гласуващите 
изпратят до voting@math.bas.bg единствен текстов имейл като в него посочат името на 
гласуващият и отговорят с едно от „да“, „не“ или „въздържал се“ след всеки от 
формулираните въпроси. Гласуването ще бъде отчетено ако е изпратено от момента на 
получаване на въпросите до 16:00 часа на 28.05.2020 г. (четвъртък). 

Преброителите на явния вот ще съставят таблица с резултатите от явното 
гласуване и ще я изпратят до членовете на ОС-ИМИ с цел верификация за грешки при 
преброяването. До 16:00 часа на 29.05.2020 г. (петък) ще се приемат корекции, след което 
окончателните резултати, съответно решенията на ОС-ИМИ, ще бъдат изпратени по 
имейл до всички членове на ОС-ИМИ и обявени на сайта на ИМИ. С този последен имейл 
ще бъде закрито ОС-ИМИ. 


