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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 19 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 19.11.2021 г. от 14:00 часа чрез zoom-връзка 

 

ПРИСЪСТВАТ: акад. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, проф. д-р Д. Панева-

Маринова, акад. В. Дренски, акад. Ю. Ревалски, чл.-кор. Н. Николов, чл.-кор. М. Савов, 

проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн О. 

Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. дмн Е. Колев, проф. д-

р В. Милушева, проф. д-р Е. Попова, доц. д-р И. Чипчаков и доц. д-р Кр. Иванова.  

ОТСЪСТВА: проф. дмн Й. Давидов. 

Председателят на НС акад. Олег Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав 

на НС е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 18 члена. 

Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Доклад на Директора на ИМИ. 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

3. Избори за заемане на академични длъжности в ИМИ. 

4. Доклади. 

5. Докторантски въпроси. 

6. Разни. 

Преди началото на заседанието акад. О. Мушкаров представи поздравителен адрес 

от името на Директорския съвет и НС на ИМИ към проф. Ц. Байчева по случай 60-

годишния ѝ юбилей.  

По точка първа от дневния ред 

1.1. Проф. дмн П. Бойваленков представи критерии за  обективизиране на научно-

изследователския и научно-приложен принос на сътрудниците на ИМИ-БАН и във 

връзка със стимулирането на водещи иновативни и полезни за българското общество и 

държава научни изследвания и дейности за 2021 година, както следва: 

1. На стимулиране подлежат сътрудници на ИМИ на основен пълен трудов договор в 

ИМИ към 31.12.2021 г., които през 2020 г. са били на основен пълен трудов договор 

в ИМИ и не са били в дългосрочен неплатен отпуск през 2020 или 2021 година. 

2. За основа се вземат следните основни компоненти от критериите на ОС на БАН за 

разпределение на бюджетната издръжка: 

- публикационна дейност в реферирани, индексирани и/или издания с импакт 

фактор; 

- проектни и други дейности. 

3. Оценката се прави на основата на научния отчет на ИМИ за 2020 година. 

4. В публикационната дейност се оценяват само монографии и публикации в издания, 

индексирани в Web of Science или Scopus, както и публикации в Serdica Math. J. и 

Serdica J. Computing, включени в научния отчет на ИМИ за 2020 година. Отделните 

категории се стимулират по следния начин: 
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монография в реномирано издателство от списъка на БАН  80 т. 

монография в друго издателство  50 т. 

статия в списание или рецензиран тематичен сборник:   

- в списание, оглавяващо ранглистата по Web of Science 90 т. 

- с IF в категория Q1 на съответната група списания по Web of Science, 

но не оглавяващо ранглистата 

80 т. 

- с IF  в категория Q2 на съответната група списания по Web of Science 50 т. 

- с IF  в категория Q3 на съответната група списания по Web of Science 30 т. 

- с IF в категория Q4 на съответната група списания по Web of Science 20 т. 

- с SJR, не попадащо в Q категория по Web of Science 15 т. 

- в Serdica Math. J., Serdica J. Computing или в издание, което няма IF или 

SJR, но се индексира в Web of Science или Scopus 

10 т. 

Категориите по Web of Science са определени по актуалните (вече публикувани) за 2020 

година. 

За публикация с двама или повече автора от списъка на учени, подлежащи на 

стимулиране, точките се делят на брой такива автори. Признават се най-много по 2 броя 

публикувани статии в сборник трудове на една и съща конференция. 

5. В проектни и други дейности  точките са съобразно оценките по Компонента 2 на 

БАН. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема критериите за  обективизиране на научно-изследователския и научно-

приложен принос на сътрудниците на ИМИ-БАН и във връзка със стимулирането на 

водещи иновативни и полезни за българското общество и държава научни изследвания 

и дейности за 2021 година. 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали.  

По точка трета от дневния ред  

Няма постъпили материали.  

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад на проф. В. Милушева и протокол от заседание на Апелативната 

комисия на ИМИ-БАН с решенията, свързани с подадени възражения на сътрудници на 

Института относно резултатите от атестацията  на служителите за периода 01.01.2018 – 

31.12.2020, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 
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1) Приема решенията на Апелативната комисия, свързани с подадени възражения 

на сътрудници на Института, относно резултатите от атестацията на 

служителите за периода 01.01.2018 – 31.12.2020. 

2) Дейността „наблюдател“ на Международна/Балканска олимпиада по 

математика, информатика и математическа лингвистика, назначен от 

Министъра на образованието и науката, да бъде включена в следващата 

актуализация на Атестационната карта за учен в ИМИ. 

4.2. По доклад от проф. Д. Панева-Маринова, председател на Атестационната 

комисия при Научния съвет на Института по математика и информатика – БАН, относно 

окончателните резултати по атестирането на служителите в ИМИ–БАН за периода 

01.01.2018 – 31.12.2020, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1) Приема окончателните персонални точкови резултати по атестационните карти 

на учените в ИМИ–БАН, отразени в „Таблица с резултатите от атестационните 

карти на подлежащите на атестиране учени в ИМИ“. 

2) Приема обобщения доклад за извършената атестация на 7-те групи служители 

в ИМИ, който да се предостави на УС на БАН с критичния праг, който се 

изчислява като не се взема предвид един максимален и един минимален 

резултат в групата. 

4.3. По протокол от заседание на КНПСП:  

По 1) Предложение за създаване на научна лаборатория по инженерна математика 

към ИМИ-БАН, проф. К. Иванов представи становището на комисията и се състоя 

дискусия. 

След прекратяване на дискусията, извеждане на гостите на заседанието в зала за 

изчакване и гласуване на първоначалното предложение за създаване на научна 

лаборатория по инженерна математика към ИМИ-БАН, НС 

РЕШИ: 

Предложението за създаване на научна лаборатория по инженерна математика към 

ИМИ-БАН не се приема. 

Проф. А. Славова попита дали е гласувано новото ѝ предложение за създаване на 

научна лаборатория по инженерна математика в рамките на секция ДУМФ. Състоя се 

дискусия.  

След прекратяване на дискусията, извеждане на гостите на заседанието в зала за 

изчакване и гласуване на предложение за създаване на научна лаборатория по инженерна 

математика в рамките на секция ДУМФ, НС 

РЕШИ: 

Предложението за създаване на научна лаборатория по инженерна математика в 

рамките на секция ДУМФ не се приема. 

По 2) Предложения за промени в Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ, проф. К. Иванов 

разясни, че те са свързани с актуализация на а) процедурата за асистент и б) предложения 

за промени в чл. 3 на нашия правилник ПУРПНСЗАД-ИМИ. По а) той представи 

становището на комисията да не се добавят нови текстове в Правилника на ИМИ относно 

процедурата за заемане на длъжност „асистент“ и да се следва процедурата от чл. 9, ал. 

2 от ПУРПНСЗАД в БАН. Освен това, комисията е предложила актуализиран вариант на 

Приложение 1.4 според ПУРПНСЗАД в БАН. Състоя се дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 
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РЕШИ: 

Не внася промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в ИМИ, свързани с актуализация на  

процедурата за асистент. Актуализира се Приложение 1.4. 

 

По 2) Предложения за промени в Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ, б) чл. 3. проф. К. 

Иванов представи предложението за КНПСП, както следва (отбелязано в жълто): 

 

Чл. 3. (изм. – хх.хх.2021 г.) (1) Допълнителни специфични за ИМИ изисквания към 

кандидатите за придобиване на научна степен „доктор на науките“ и за заемане на 

академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в област 4. Природни 

науки, математика и информатика (професионални направления 4.5. Математика 

и 4.6. Информатика и компютърни науки): 

1. (доп. – хх.хх.2021 г.) От представените публикации в процедура за придобиване 

на научната степен „доктор на науките“ кандидатът трябва да има поне 5 6 

публикации в издания с IF или SJR. За професионално направление 4.5 се изисква 

поне 3 от статиите да са в издания с IF. 

2. (нова – хх.хх.2021 г.) От представените публикации за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „главен асистент“ кандидатът трябва да има 

поне 2 публикации в издания с IF или SJR. За професионално направление 4.5 се 

изисква поне 1 от статиите да е в издание с IF. 

3. (т.2 до хх.хх.2021 г.) . (доп. – хх.хх.2021 г.) От представените публикации за 

участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ кандидатът 

трябва да има поне 5 8 публикации в издания с IF или SJR. За професионално 

направление 4.5 се изисква поне 3 4 от статиите да са в издания с IF. 

4. (т. 3 до хх.хх.2021 г.) (доп. – хх.хх.2021 г.) От представените публикации за 

участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ кандидатът 

трябва да има поне 10 12 публикации в издания с IF или SJR. За професионално 

направление 4.5 се изисква поне 5 6 от статиите да са в издания с IF. 

 

(2) Допълнителни специфични за ИМИ изисквания към кандидатите за придобиване на 

научна степен „доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности „главен 

асистент“, „доцент“ и „професор“ в област 1. Педагогически науки: 

1. От представените научни трудове в процедура за придобиване на научната степен 

„доктор на науките“ кандидатът трябва да има поне 5 6 публикации, които са 

индексирани в Web of Science или SCOPUS. 

2. (нова – хх.хх.2021 г.) От представените публикации за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „главен асистент“ кандидатът трябва да има 

поне 2 публикации, които са индексирани в Web of Science или SCOPUS.  

3. (т.2 до хх.хх.2021 г.) От представените научни трудове за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ кандидатът трябва да има поне 5 8 

публикации, които са индексирани в Web of Science или SCOPUS.  

4. (т.3 до хх.хх.2021 г.) От представените научни трудове за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор“ кандидатът трябва да има поне 10 

12  публикации, които са индексирани в Web of Science или SCOPUS. 

(3) (нова – хх.хх.2021 г.) При кандидатстване за придобиване на научна степен „доктор 

на науките“ и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и 

„професор“ поне половината от изискваните публикации трябва да са публикувани или 

приети за публикуване след последната процедура за придобиване на научно-

образователна или научна степен или за заемане на академична длъжност.  Състоя се 

дискусия. 
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След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Отлага решението по предложението за повишаване на критериите за академични 

длъжности по чл. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и заемане на академични длъжности в ИМИ и възлага на Директорския съвет и 

Ръководството на НС да изготви анализ и оценка в краткосрочен план (3-5 г.) на: 

- Демографския профил на текущия научен състав (с фокус върху колеги на 

академична длъжност професор и доцент в пенсионна/пред-пенсионна възраст); 

- Дали капацитетът на научния състав на ИМИ отговоря на текущите и планирани 

повишени критерии. 

4.4. По доклад от чл.-кор. Николай Николов, ръководител на секция АГТ и 

заявление от проф. дмн Севджан Хаккъев, относно назначаването му на трудов договор 

на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Приема назначаването на трудов договор на проф. дмн Севджан Хаккъев на 

непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.5. По доклад от доц. д-р Христо Костадинов, ръководител на секция МОИ и 

заявление от проф. дмн Иван Ланджев, относно продължаване на трудовия договор на 

непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Иван Ланджев на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.6. По протокол от заседание на секция ИОВС и заявление от доц. д-р  Пенка 

Майстер, относно продължаване на статута ѝ на асоцииран член на ИМИ-БАН, се състоя 

дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на доц. д-р Пенка Майстер на асоцииран член на ИМИ-БАН 

за срок от 3 години.  

4.7. По доклад от проф. дмн Евгения Стоименова, ръководител на договор КП-06 

ПН 32/8 с ФНИ, относно утвърждаване на отчета за първия етап на договора (януари 

2020 – юли 2021), НС 

РЕШИ: 

 Приема отчета за първия етап на договор КП-06 ПН 32/8 с ФНИ с ръководител 

проф. дмн Евгения Стоименова. 

4.8. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, научен секретар на ИМИ, относно 

изготвен документ „Политика, стратегия и план за насърчаване на равнопоставеността 

на половете на ИМИ-БАН за периода 2021 – 2030 г.“, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Приема документ „Политика, стратегия и план за насърчаване на 

равнопоставеността на половете на ИМИ-БАН, 2021-2030“; 
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2. Определя Комисията по академична етика като общ орган, следящ за 

изпълнението на Плана за насърчаване на равнопоставеността на половете на 

ИМИ-БАН; 

3. Възлага на Комисията по академична етика, Съвета по качество и Комисията по 

качество да съгласуват своите правилници за работа, съобразно Плана за 

насърчаване на равнопоставеността на половете на ИМИ-БАН. 

4.9. По доклад от доц. д-р Иван Георгиев, относно участие на ИМИ като 

съорганизатор в провеждането на Х-та МК  Numertical Methods and Applications 

(NM&A’22)  от 22 до 26 август 2022 г. в Боровец, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

 Отлага решение относно участието на ИМИ-БАН като съорганизатор в 

провеждането на Х-та МК  Numertical Methods and Applications (NM&A’22) и изисква 

допълнителна информация за форума (цели, тематика, сайт, програмен комитет и др.) 

4.10. По доклад от Здравка Желева, относно информация за приема на студенти 

през 2021/2022 учебна година в магистърска програма „Управление на проекти в ИТ”, 

съвместна с НБУ, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение доклада за приема на студенти през 2021/2022 учебна година в 

магистърска програма „Управление на проекти в ИТ”, съвместна с НБУ. 

4.11. По доклад от доц. д-р Христо Костадинов, ръководител на секция МОИ, 

относно предложение за тричленна комисия за обявен конкурс за асистент по научна 

специалност Информатика (сферични кодове и дизайни), НС 

РЕШИ: 

Избира тричленна комисия за конкурс за асистент по научна специалност 

Информатика (сферични кодове и дизайни) в състав: 

проф. дмн Иван Ланджев, 

проф. дмн Петър Бойваленков, 

доц. д-р Мая Стоянова. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Утвърждаване на промени в анкетните карти по СОКОД (Системата за 

осигуряване на качеството на обучението на докторанти) в ИМИ-БАН, във връзка с 

плана за равнопоставеност на половете, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава промени в анкетните карти по СОКОД (Системата за осигуряване на 

качеството на обучението на докторанти) в ИМИ-БАН, във връзка с плана за 

равнопоставеност на половете. 

5.2. По утвърждаване на учебна програма за специализиран докторантски курс в 

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска 

програма Информатика, тема: Основи на компютърното зрение, лектор: доц. д-р 

Красимира Иванова, НС  

РЕШИ: 

Утвърждава учебна програма за специализиран докторантски курс в област на 

висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма: 
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Информатика, тема: Основи на компютърното зрение, лектор: доц. д-р Красимира 

Иванова. 

5.3. По утвърждаване на индивидуален план за работата на редовен докторант 

Радослав Марков с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава индивидуален план за работата на редовен докторант Радослав Марков 

с научен ръководител доц. д-р Красимира Иванова. 

5.4. По приемане на оценка за работата на Нектариос Мамуцис, докторант на 

самостоятелна подготовка с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов, за 

допускане  до предзащита, НС 

РЕШИ: 

Приема оценката за работата на Нектариос Мамуцис, докторант на самостоятелна 

подготовка с научен ръководител проф. д-р Радослав Павлов, за допускане  до 

предзащита. 

5.5. По приемане на тримесечни отчети на редовен докторант Мирослав Марков за 

периодите: 1.04.2021 – 30.06.2021 г. и 1.07.2021 – 30.09.2021 г., с ръководител доц. Юри 

Борисов, НС 

РЕШИ: 

Приема тримесечните отчети на редовен докторант Мирослав Марков за 

периодите: 1.04.2021 – 30.06.2021 г. и 1.07.2021 – 30.09.2021 г., с ръководител доц. Юри 

Борисов. 

5.6. По доклад от проф. д-р Борислав Лазаров, относно утвърждаване на учебни 

програми за квалификационни курсове за учители „Математическа лингвистика в 

средните училища“ и „Задачи по математическа лингвистика в контекста на НВО X 

клас“, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебните програми за квалификационни курсове за учители 

„Математическа лингвистика в средните училища“ и „Задачи по математическа 

лингвистика в контекста на НВО X клас“. 

По точка шеста от дневния ред 

Няма постъпили материали 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

               (акад. О. Мушкаров) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

   (Г. Стоянова)    (проф. д-р Д. Панева-Маринова) 


