П Р О Т О К О Л № 1/2013 г.
от Общото събрание на учените на Института по математика и информатика,
състояло се на 21 януари 2013 г.

Заседанието на Общото събрание на учените на Института по математика и
информатика бе открито от председателя на ОС – проф. дмн Йохан Давидов, който
предложи следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Обсъждане кандидатурата на чл.-кор. проф. дмн Юлиан Петров Ревалски за
директор на ИМИ, единствен участник в обявения от УС на БАН конкурс.
2. Избор на Председател на ОС на учените в ИМИ с мандат 2013-2017 г.
3. Разни.
Председателят проф. Й. Давидов съобщи, че съставът на Общото събрание е 135
души, редуцираният състав е 108 души, необходимият кворум е 55 души. В заседанието
участват 73 души и то е законно. Дневният ред беше приет единодушно. За протоколчик
за събранието беше предложена и избрана Галя Стоянова.
По т. 1 от дневния ред:
Председателят проф. Й. Давидов съобщи за представената единствена
кандидатура на чл.-кор. проф. дмн Юлиан Петров Ревалски за директор на ИМИ.
Уведоми присъстващите, че в съответствие с Правилата за провеждане на избор за
директор, материалите по конкурса бяха на разположение десет дни 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 и в сайта на ИМИ. 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.
Проф. Й. Давидов даде думата на кандидата за директор чл.-кор. проф. дмн
Юлиан Петров Ревалски за изложение на неговата Програма за управление и развитие на
ИМИ.
След това беше дадена думата за въпроси и изказвания.
Доц. С. Радев каза, че подкрепя изцяло кандидатурата за директор.
Акад. В. Дренски уточни, че назначената от Председателя на БАН, Експертна
комисия за избор на директор ще вземе решение. Общото събрание на ИМИ може само да
подкрепи или да не продкрепи кандидатурата.
Проф. И. Илиев попита, във връзка с работа по външни проекти, информацията за

тях ще се разпространява ли до секциите или ще бъде само за ръководството на Института
и как ще се опредля кой да работи по проектите?
Чл.-кор. Ю. Ревалски отговори, че всички проекти се внасят в Научния съвет и
той ще реши как да протече процедурата. Всеки проект ще има пълна прозрачност и ще
бъде обявяван по интернет до всички.
Акад. В. Дренски каза, че след избирането на акад. Ст. Додунеков за председател
на БАН и след смъртата му, чл.-кор. Ю. Ревалски вече няколко месеца е и.д. Директор на
ИМИ. Сподели, че чл.-кор. Ю. Ревалски има една много добра политика да съгласува
важни решения с НС, ръководителите на секции и ръководството на института, което е
едно добро качество.
Акад. П. Кендеров обърна внимание на личните качества на чл.-кор. Ю. Ревалски
на учен, защото не е безразличено кой ще ръководи ИМИ. Той е световно изявен учен.
Познава го още като студент. Той заслужава пълна подкрепа. Освен това има и добри
административни качества. Акад. Кендеров каза, че има лични впечатления как чл.-кор.
Ревалски е организирал международни конференции, наблюдавал е как той се е вписвал в
други университети, в които е работил и в други конференции, където е участвал. Ще бъде
много добър директор.
Чл.-кор. Ю. Ревалски каза, че още не е гласуван бюджета за тази година. Ако се
запази принципа на разпределение се очертава той да е колкото миналата година и малко
повече. Ще се направи всичко възможно тази година да не се преминава на намалено
работно време.
Проф. Й. Давидов предложи да се прекрати дискусията и да се премине към
гласуване. Предложението за прекратяване на разискванията беше прието единодушно.
Проф. Й. Давидов напомни, че гласуването е тайно и предложи да се избере
Комисия по провеждане на гласуването.
С пълно единодушие бе избрана Комисия по провеждане на гласуване:
председател – гл.ас. Георги Димков и членове: проф. Николай Кутев и ас. Борка
Паракозова. Комисията представи на членовете на ОС бюлетината за гласуване.
Раздадени бяха бюлетините и се проведе тайно гласуване.
Избраната комисия по избора в състав: гл.ас. Г. Димков - председател и членове:
проф. Николай Кутев и ас. Борка Паракозова оповести резултатите от гласуването.
Резултатът от гласуването при подадените 73 бюлетини е:
71 - "ДА", 1 - „НЕ”, 1 - "БЯЛА", 0 - "НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ".
Въз основа на този вот Общото събрание на учените на ИМИ
РЕШИ:
Подкрепя кандидатурата на чл.-кор. проф. дмн Юлиан Петров Ревалски за
директор на Института по математика и информатика при БАН.

По т. 2 от дневния ред:
Акад. В. Дренски съобщи, че мандатът на председателя на Общото събрание
проф. Й. Давидов е изтекъл. Той уточни, че това е първият му мандат. Трябва да се
предложи кандидат. Ако кандидатът е един, гласуването е явно. Предложи акад. П.
Кендеров да ръководи точка 2 от дневния ред.
Акад. П. Кендеров сподели личното си впечатление за Общото събрание под
ръководството на проф. Й. Давидов, че то е действало много добре. Не е усетил вътрешно
напрежение в института. В института се радваме на един климат, за който освен
ръководството, принос имат проф. Давидов като председателя на ОС, както и всички
членове на колектива. Затова естествено е предложението, което почти направи акад. В.
Дренски, да изберем проф. Йохан Давидов за председател на Общото събрание.
Проф. Й. Давидов напусна заседанието.
Дадена беше думата за въпроси и изказвания. След направените кратки
изказвания и като не постъпиха други предложения, се премина към гласуване.
След проведеното гласуване единодушно бе избран проф. Йохан Давидов за
председател на Общото събрание.
По т. 3 от дневния ред:
Проф. Й. Давидов напомни, че трябва да се кооптира нов член на НС на мястото
на акад. Ст. Додунеков. При проведения таен избор за членове на НС за първа резрева е
избран проф. дмн Михаил Кръстанов. Поради това, че изборът е бил отдавна предложи
тайният вот да се потвърди отново с явно гласуване.
След проведеното гласуване единодушно бе потвърден избора на проф. Михаил
Кръстанов за член на НС.
Чл.-кор. Ю. Ревалски информира присъстващите за извършената работа по
честването на 100-годишнината от рождението на акад. Л. Илиев.
Доц. Н. Димитрова напомни, че предстои приемането на отчетния доклад за
дейността на ИМИ за 2012 г. и предложи това да стане на 29.01.2012 г.
Акад. В. Дренски каза, че има предложение от Атестационната комисия за
промени в Статута на атестационната комисия. Предложението е, че учените не се
атестират след навършване на възраст по-малко от 5 години до пенсиониране.
Проф. дмн Й. Давидов закри заседанието поради изчерпване на дневния ред.

Председател на ОС на учените в ИМИ:
(проф. дмн Й. Давидов)
Протоколирал:
(Г. Стоянова)

