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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 3 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 25.03.2022 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, чл.-кор. Н. Николов, чл.-кор. М. Савов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн 

И. Ланджев, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн О. Кунчев, проф. дмн П. 

Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Е. Попова, доц. д-р И. 

Чипчаков, доц. д-р Кр. Иванова и ас. д-р Христо Сариев – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВА: акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Е. Колев. 

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

е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 17 члена и 1 със 

съвещателен глас. 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. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Проф. П. Бойваленков представи анализ и оценка в краткосрочен план (3-5 г.) на  

демографския профил и капацитета на текущия научен състав на ИМИ според решение на НС 

от 19.11.2021 г. В заключение той предложи НС (и в частност КНПСП) да направи преглед на 

критериите, на които трябва да отговарят секциите (научните структурни звена, НСЗ) в ИМИ 

и най-вече случаите, в които временно са нарушени условията за численост. 

След дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Приема за сведение анализа и оценката в краткосрочен план (3-5 г.) на  демографския 

профил и капацитета на текущия научен състав на ИМИ. 

2. На следващото заседание на НС да се обсъдят определението и критериите за научно 

структурно звено в ИМИ. 

1.2. Проф. П. Бойваленков представи предложение на Директорския съвет и 

Ръководството на НС 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. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Приема промени в 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, както следва: 

Чл. 3. (1) (изм. – хх.хх.2022 г.) Допълнителни специфични за ИМИ изисквания към 

кандидатите за придобиване на научна степен „доктор на науките“ и за заемане на академични 
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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. От представените публикации в процедура за придобиване на научната степен „доктор 

на науките“ кандидатът трябва да има поне 7 публикации в издания с IF или SJR. (доп. 

– хх.хх.2022 г.) За професионално направление 4.5 се изисква поне 4 от публикациите 

да са в издания с IF. 

2. (нова – хх.хх.2022 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. За професионално направление 4.5 

се изисква поне 1 от публикациите да е в издание с IF. За професионално направление 

4.6 се изисква поне 1 от публикациите да е в издание с IF или SJR. 

3. (т.2 до хх.хх.2022 г.) От представените публикации за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ кандидатът трябва да има поне 7 публикации в издания 

с IF или SJR. (доп. – хх.хх.2022 г.) За професионално направление 4.5 се изисква поне 

4 от публикациите да са в издания с IF. 

4. (т. 3 до хх.хх.2022 г.) От представените публикации за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор“ кандидатът трябва да има поне 12 публикации в 

издания с IF или SJR. (доп. – хх.хх.2022 г.) За професионално направление 4.5 се 

изисква поне 6 от публикациите да са в издания с IF. 

(2) (изм. – хх.хх.2022 г.) 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 7 публикации, които са 

индексирани в Web of Science или Scopus. 

2. (нова – хх.хх.2022 г.) От представените научни трудове 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.2022 г.) От представените научни трудове за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ кандидатът трябва да има поне 7 публикации, които 

са индексирани в Web of Science или Scopus.  

4. (т.3 до хх.хх.2022 г.) От представените научни трудове за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „професор“ кандидатът трябва да има поне 12 публикации, 

които са индексирани в Web of Science или Scopus. 

(3) (нова – хх.хх.2022 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 по чл. 3, ал. 1 и 2 общ брой публикации трябва да са 

публикувани или приети за публикуване след датата на последната от процедурите за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор“, за придобиване на научна степен 

„доктор на науките“ или за заемане на академична длъжност. 

(4) (нова – хх.хх.2022 г.) При кандидатстване за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент“ не могат да се използват публикации, представени за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“.  

По точка втора от дневния ред 

Няма въпроси за разглеждане. 

По точка трета от дневния ред 

3.1. Избор на „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна 
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специалност Информатика (Контекстно базирани информационни системи), за нуждите на 

секция СофТИС, обявен в Държавен вестник, бр. 91/02.11.2021 г. председателят на Научното 

жури доц. Кр. Иванова представи предложението на журито – асистент д-р Борис Шишков. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Борис Шишков за „доцент“ в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Контекстно базирани 

информационни системи). 

3.2. Избор на „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна 

специалност Информатика (Информатични модели в геномиката) за нуждите на ВНЗ 

„Информационно моделиране“, обявен в Държавен вестник, бр. 91/02.11.2021 г. председателят 

на Научното жури проф. Златинка Ковачева представи предложението на журито – асистент 

д-р Румяна Йорданова. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира ас. д-р Румяна Йорданова за „доцент“ в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика 

и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Информатични модели в 

геномиката). 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от Галина Георгиева, главен счетоводител на ИМИ-БАН, за утвърждаване 

на окончателния бюджет на ИМИ за 2021 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ-БАН за 2021 г. 

4.2. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, ръководител на секция СофТИС, относно 

предложение за тричленна комисия по обявения конкурс за „асистент“ в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 

Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Машинно 

самообучение), НС 

РЕШИ: 

Избира тричленна комисия за конкурс за асистент по научна специалност Информатика 

(Машинно самообучение) в състав: 

1. доц. д-р Красимира Минкова Иванова; 

2. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова; 

3. проф. д-р Кирил Иванов Симов. 

4.3. По протокол от заседание на секция ИОВС и молба от гл. ас. д-р Мира Бивас, относно 

продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно време, по реда на чл. 68 от Устава 

на БАН, проф. Цв. Цачев представи допълнителни данни за публикационната дейност. 

След гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ 

Продължава трудовия договор на гл. ас. Мира Бивас, по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

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

проф. дн Йорданка Панева-Коновска, относно продължаване на трудовия ѝ договор по реда 

на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН, чл.-кор. Н. Николов 

представи мнение за работата и допълнителни данни за публикационната дейност.  
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След гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ 

Продължава трудовия договор на проф. дмн Йорданка Панева-Коновска по реда на §4, 

ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

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

доц. д-р Юри Борисов, относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН, проф. П. Бойваленков представи 

допълнителна информация за публикационната дейност, цитируемост и участие в проекти.  

След гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Юри Борисов по реда на §4, ал. 2 от Преходни 

и заключителни разпоредби на Устава на БАН.  

4.6. По протокол от заседание на секция ИОВС и молба  от доц. д-р Николай Китанов, 

относно продължаване на трудовия му договор по реда на §4, ал. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН, се състоя дискусия. 

След гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Николай Китанов по реда на §4, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

4.7. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, от секция ОМИ, относно утвърждаване на 

учебна програма за квалификационен курс за учители: „Портфолио като съвременна 

образователна технология”, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава учебна програма за квалификационен курс за учители: „Портфолио като 

съвременна образователна технология”. 

4.8. По номинация на чл.-кор. проф. дн Младен Савов за награда „Питагор“ за утвърден 

учен в областта на природните и инженерните науки, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Номинира чл.-кор. проф. дн Младен Савов за награда „Питагор“ за утвърден учен в 

областта на природните и инженерните науки. 

4.9. По молба от проф. дмн Райчо Лазаров и предложение от секция ММЧА за 

избирането му за професор емеритус на ИМИ-БАН, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване в zoom платформата, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. дмн Райчо Лазаров за професор емеритус на ИМИ-БАН. 

4.10. По определяне на комисия за признаване на диплома за ОНС „доктор“ на Теодор 

Бояджиев от Кингс Колидж Лондон, НС 

РЕШИ: 

Определя комисия за признаване на диплома за ОНС „доктор“ на Теодор Бояджиев от 

Кингс Колидж Лондон в състав: 

1. проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков; 

2. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова; 

3. проф. д-р Кирил Иванов Симов. 
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По точка пета от дневния ред 

 5.1. По утвърждаване на конспекти за кандидат-докторантски изпити по докторски 

програми по обявени допълнителни конкурси в ДВ бр. 20/11.03.2022 г. за учебната 2021/2022 

година, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава конспекти за кандидат-докторантски изпити по докторски програми по 

обявени допълнителни конкурси в ДВ бр. 20/11.03.2022 г. за учебната 2021/2022 година, както 

следва: 

- по докторска програма „Информатика“; 

- по докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика“ 

(Финансова математика); 

- по докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и 

информационни технологии“; 

- по докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“. 

5.2. По приемане на атестацията за работата на Димитър Добрев, докторант на 

самостоятелна подготовка, с научен ръководител проф. д-р Любомир Иванов, за периода 

28.01.2021 – 27.01.2022, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Утвърждава отрицателна атестация за работата на Димитър Добрев, докторант на 

самостоятелна подготовка, с научен ръководител проф. д-р Любомир Иванов, за периода 

28.01.2021 – 27.01.2022. 

 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. О. Мушкаров информира, че съвсем скоро предстои личен празник на проф. В. 

Кирякова, за което НС я поздравява предварително. 

6.2. По предложение на акад. О. Мушкаров относно провеждане на следващото 

заседание на НС присъствено, се състоя дискусия. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Възстановява присъственото провеждане на заседанията на НС. 

6.3. Проф. В. Милушева направи коментар относно попълването в НАЦИД на 

наукометрични показатели за съответните академични длъжности и докторски степени – да 

бъдат приканени нерегистрираните колеги да подадат съответните таблици. Тя отбеляза, че 

регистрациите в НАЦИД се проверяват при акредитацията на докторските програми от НАОА. 

6.4. Във връзка с учебните програми по образователни курсове проф. В. Милушева 

отбеляза, че трябва да има контрол от страна на секциите, чиито членове предлагат за 

утвърждаване от НС на такива курсове. Тя отбеляза, че учебните програми за докторантските 

курсове минават заседание (протокол) на секциите преди утвърждаване от НС. Проф. В. 

Милушева предлага да се установи тази практика и за случаите на утвърждаване на 

образователни курсове за учители. 

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

Учебните програми по образователни курсове за учители преминават за съгласуване 

през секция ОМИ (разглеждане и приемане на заседание) преди внасяне за утвърждаване от 

НС.  
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      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

         (акад. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


