
I. Предложения, уточняващи процедурата за провеждане на 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. Изборът се провежда кореспондентно в урна поставена в канцеларията на ИМИ. 
За да се избегне струпване на хора канцеларията на ИМИ ще работи с удължено 
работно време (09:00 до 17:00 часа). Бюлетината, подпечатана с мокър печат, ще се 
получава в канцеларията срещу подпис. Всеки да отива за гласуване със собствена 
химикалка, ръкавици, маска и при спазване на необходимата дистанция.   
2.б. Изборът се провежда дистанционно на интернет платформата https://adoodle.org/  
която осигурява анонимност на вота. По този единствен начин се провежда изборът 
на ИМеханика за ОС-БАН. Колегите, които предпочетат тази форма на гласуване, 
трябва да заявят това, като в интервала 09:00-24:00 часа на 30.05.2020 изпратят до 
voting@math.bas.bg единствен текстов имейл със subject: adoodle и името си в тялото 
на имейла. Имейлите, с които тези колеги участват в ОС-ИМИ, ще бъдат въведени в 
ADoodle за участие в отдалечения вот. Двата списъка по т. 2.а. и 2.б. ще бъдат 
непресичащи се. Резултатите им ще бъдат обединени. Всички други условия в точки 
1 до 8 остават в сила за двата вида гласуване. На следния линк може да се види как 
ще изглеждат резултатите за всеки от номинираните за ОС-БАН 

https://adoodle.org/index.php?action=showresults&survey=fb7d01f74374f09aec2
d129b030c3df6&timezone=Europe/Sofia 

 
Ще бъде създадена по една  тестова страница за пробно гласуване за всеки от двата 
избора. Онези, които желаят да се включат в пробното гласуване, трябва да заявят 
това като в интервала 09:00-12:00 часа на 22.05.2020 (петък) изпратят до 
voting@math.bas.bg единствен текстов имейл със subject: test-adoodle и името си в 
тялото на имейла. Имейлите, с които тези колеги участват в ОС-ИМИ, ще бъдат 
въведени в ADoodle за участие в пробния ADoodle вот. Тестовият вот ще бъде 
възможен само между 00:00 часа на 23.05. събота и 18:00 часа на 25.05. понеделник. 
Списъкът с имейли, които имат достъп до ADoodle вота не може да се допълва след 
като страницата за гласуване е създадена.  
 
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 на учените в 
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 кореспондентен избор (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. На следващата страница е примерната бюлетина за избора, която отчита 
изискването на Мандатната комисия при VII-то ОС на БАН резултатите от тайното 
гласуване да бъдат представени за всеки кандидат като брой гласове в три категории: 
да, не, въздържал се. 
. 

 
II. Предложения, уточняващи процедурата за провеждане на таен избор за 

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 важат 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.. 
 
 
 
 
 

 


