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Р Е Ш Е Н И Я 

ПРОТОКОЛ № 5 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, 

проведено на 26.05.2022 г. от 14:00 часа в Мултимедийната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев, проф. д-р Д. Панева-Маринова, акад. В. Дренски, 

чл.-кор. Н. Николов, чл.-кор. М. Савов, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн П. Бойваленков, проф. 

дмн Ц. Байчева, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. Ланджев, проф. д-

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

Сариев – член със съвещателен глас.  

ОТСЪСТВАТ: акад. О. Мушкаров, акад. Ю. Ревалски, проф. дмн Й. Давидов, проф. дмн 

О. Кунчев. 

Зам.-председателят на НС проф. Ц. Цачев откри заседанието. Списъчният състав на НС 

е 19 души. Редуцираният състав е 19 души. На заседанието присъстват 15 членове. 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 информация, свързана с бюджета на ИМИ за 2022. 

1.2. Проф. П. Бойваленков информира, че се планират санкции за нерегистрираните в 

НАЦИД колеги.  

По точка втора от дневния ред 

2.1. По предложение от КНПСП на ИМИ за промени в предложения от МОН проект на 

постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

развитието на академичния състав в РБ, свързан с минималните национални изисквания за 

придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности във висшите училища  и 

научните организации, се състоя дискусия.  

След прекратяване на дискусията и гласуване, НС 

РЕШИ: 

1. Изразява своята принципна подкрепа на предложените промени в Правилника за приложение 

на ЗРАСРБ с цел актуализиране на критериите за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в България и осигуряване на устойчиво повишаване на качеството и капацитета 

на академичния състав в различните научни области. Едновременно с това счита, че тенденцията за 

радикални промени на период от 3-4 години влияят силно негативно на кариерното развитие на 

учените. 

2. Приема и насочва към МОН следните предложения за промени в някои от показателите: 
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 По проекта за обществено 

обсъждане 

Предложение за изменение Мотиви 

 Показател Точки Показател Точки  

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични 

длъжности за всички области на висше образование и съответните професионални направления 

 за „Доктор на 

науките“ за 

„група А“ и 

„Общо“ 

130 точки  150 точки За „доктор на науките“ няма 

други изисквания, освен тези 

от група А. В същото време 

този тип научно израстване 

следва да е съизмеримо с 

достиженията за „професор“ 

в група А. 

Таблица 2. Брой точки по показатели по области на висше образование и съответните професионални 

направления: 

 

ОБЛАСТ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 

А5 Научни трудове, 

отразени в 

специфични за 

научната област 

бази данни 

(EBSCO, CEEOL, 

eLIBRARY.RU, 

ProQuest) 

8 т. за 

публикация 

Научни трудове, 

отразени в 

специфични за 

научната област 

бази данни 

(EBSCO, CEEOL, 

eLIBRARY.RU, 

ProQuest, ERIH+) 

 Отчита спецификата на 

публикационната дейност в 

Област 1. 

 

ОБЛАСТ 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

А1 Научни 

публикации, 

включени в 

базите данни 

WoS и/или 

Scopus (научни 

статии, студии, 

обзори, глави от 

книги, от 

монографии или 

от сборници). 

Точките за 

трудове с повече 

от 50 автора се 

умножават с 

корекционен 

коефициент 0.1, а 

с повече от 500 

автора – с 0.01 

За публ. в 

горните 10 % 

- 60 т. 

 Да отпадне за 

ПН 4.5 и 4.6 

Показателят е прекалено 

динамичен, не изключва 

автоцитирания и 

алгоритъмът за определянето 

му дава противоречиви 

резултати.  

 

Препоръчително е този 

показател да отпадне за 

всички области. 

А4 Защитена 

дисертация за 

присъждане на 

научната степен 

„доктор на 

науките“ 

130 т.  100 т. При предложените 

понастоящем 130 т. само от 

присъдена научна степен 

„доктор на науките“  

кандидатстването по конкурс 

за академична длъжност 

„професор“ е твърде 

улеснено. 

 

Препоръчително е това да 

се приложи за всички 

области. 
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 По проекта за обществено 

обсъждане 

Предложение за изменение Мотиви 

 Показател Точки Показател Точки  

А6 Цитирания, 

отразени в WoS и 

Scopus 

За всяко 

професионално 

направление се 

използва 

специфичен 

параметър К 

K т. за цитат 

(за „доктор 

на науките“, 

„доцент“ и 

„професор“ - 

минимум 

10% и 

максимум 

50% от 

изискуемите 

точки по 

показатели 

от група А) 

 K т. за цитат 

(за „доктор на 

науките“, 

„доцент“ и 

„професор“ - 

минимум 10% 

и максимум 

40% от 

изискуемите 

точки по 

показатели от 

група А) 

За всички други области този 

процент е 40. 

В9 

Научно-

популярна 

публикация  

книга – 10 т.  

статия – 1 т.  

(не повече от 

15 т.)  

Научно-

популярна 

публикация в 

съответното 

професионално 

направление 

 Предложената нова 

формулировка изключва 

области, които не са в 

научната сфера на учения. 

В10  

Учебници и 

учебни помагала, 

които се 

използват в 

училищната 

мрежа   

учебник – 

40/n 

помагало – 

20/n  

Учебници и 

учебни помагала, 

които се 

използват в 

училищната 

мрежа в 

съответното 

професионално 

направление  

 Уточняване (виж В9) 

В11  

Участие в 

изготвяне на 

национални 

документи от 

стратегическо 

значение, 

документирано 

със заповед или 

договор за 

възлагане от 

министерство 

или 

национална/държ

авна агенция за 

участие в работна 

група  

u × 20 т.  

u – процент 

участие  

(не повече от 

30 т.)  

Участие в 

изготвяне на 

национални 

документи от 

стратегическо 

значение, 

документирано 

със заповед или 

договор за 

възлагане от 

министерство или 

национална/държ

авна агенция за 

участие в работна 

група, свързани 

със съответното 

професионално 

направление 

 Уточняване (виж В9) 

В12  

Експертни 

доклади/станови

ща за държавни 

институции  

u × 5 т.  

u – процент 

участие  

(не повече от 

10 т.)  

Експертни 

доклади/станови

ща за държавни 

институции, 

свързани със 

съответното 

професионално 

направление 

 Уточняване (виж В9) 

В15 
Авторски права 

върху лицензиран 

30/n т. (не 

повече от 30 

т.) 

Авторство на 

внедрен 

 1. Авторските права може да 

принадлежат на 



4 

 По проекта за обществено 

обсъждане 

Предложение за изменение Мотиви 

 Показател Точки Показател Точки  

софтуерен 

продукт 

софтуерен 

продукт 

институцията. Авторството е 

на физическите лица. 

2. Няма лицензираща 

институция за софтуер, 

терминът е некоректен. 

Условието да е внедрен е 

доказуемо (с фактури или 

договор за внедряване). 

В16  

Ръководител / 

наблюдател на 

национален отбор 

за международна 

олимпиада 

2/n т.  

(не повече от 

10 т.) 

Ръководител / 

заместник-

ръководител / 

наблюдател на 

национален отбор 

за международна 

олимпиада в 

съответното 

професионално 

направление 

2 т. за 

ръководител 

или 

заместник-

ръководител 

1 т. за 

наблюдател 

(не повече от 

10 т.) 

Прецизиране на текста и 

начина на отчитане 

В17  

Ръководител / 

наблюдател на 

национален отбор 

за друго 

международно 

състезание  

1/n т.  

(не повече от 

5 т.)  

Ръководител / 

заместник-

ръководител / 

наблюдател на 

национален отбор 

за друго 

международно 

състезание в 

съответното 

професионално 

направление 

1 т. за 

ръководител 

или 

заместник-

ръководител 

0.5 т. за 

наблюдател 

(не повече от 5 

т.) 

Прецизиране на текста и 

начина на отчитане 

B19  

Организиране на 

конференция 

(минимум 60 

участници)  

(международна – 

минимум 30 

участници от 

чужбина)  

международ

на – u × 10 

национална – 

u × 5  

u – процент 

участие  

(не повече от 

20 т.)  

Участие в 

програмен или 

организационен 

комитет на 

конференция 

(минимум 60 

участници)  

(международна – 

минимум 30 

участници от 

чужбина) в 

съответното 

професионално 

направление 

 Научните събития се 

организират от 

институциите. За хората 

може да се отчита участието 

им в програмните или 

организационни комитети. 

 

Обръщаме внимание, че 

"процент участие" не е 

добре дефиниран. 

В20 

Национални 

научни награди и 

награди от 

международни и 

чуждестранни 

академични 

организации 

5т.  

(не повече от 

10 т.)  

Национални,  

международни и 

чуждестранни 

научни награди 

 Предложението е с цел да се 

изключи двусмислие. 

 

Забележка 1 в Табл. 2, област 4. 

"В професионални направления 

4.5 и 4.6 се отчита само 

квартилите от WoS и точките по 

критерий А1 се умножават по 

1.5" 

Забележка 1 в Табл. 2, област 4. 

"В професионално направление 4.5 

се отчитат само квартилите от WoS 

и точките по критерий А1 се 

умножават по 1.5" 

Предложението отразява по-

точно публикационната 

активност в ПН 4.6. 
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 По проекта за обществено 

обсъждане 

Предложение за изменение Мотиви 

 Показател Точки Показател Точки  

Общи забележки: 

 

нова 17. Една публикация може да се 

използва  само по един от 

показателите на група А, 

отразяващи публикационна 

дейност 

За изчистване на 

недоразумения, като 

например: кандидатстване 

едновременно с монография 

и с главите от нея 

(показатели А1, А2 и А5 за 

област 4)  

 

нова 18. Един цитат може да се използва 

само по един  от показателите на 

група А, отразяващи цитирания 

За изчистване на 

недоразумения 

(показатели А6 и А7 за 

област 4) 

 

По точка трета от дневния ред 

Няма внесени материали. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По доклад от проф. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция 

„Математическа лингвистика“ и протокол от заседание на секцията, относно предложение за 

обявяване на конкурс за академичната длъжност „асистент“ по професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Подходи, 

методи и средства за интерактивно обучение) за нуждите на секцията, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Обявява конкурс за академичната длъжност „асистент“ по професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Подходи, 

методи и средства за интерактивно обучение). 

 

Избрана бе комисия по провеждане на гласуването в състав: чл.-кор. Мл. Савов, проф. 

И. Ланджев и доц. И. Чипчаков.  

4.2. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция ММЧА и молба от 

доц. д-р Борислав Драганов, относно продължаване на трудовия му договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Борислав Драганов на непълно работно 

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

4.3. По доклад от проф. дмн Камен Иванов, ръководител на секция ММЧА и молба от 

доц. д-р Иван Георгиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ 

Продължава трудовия договор на доц. д-р Иван Георгиев на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.4. По доклад от доц. д-р Красимира Иванова, ръководител на секция СофТИС и молба 

от проф. д-р Антон Илиев, относно продължаване на трудовия му договор на непълно работно 

време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ 
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Продължава трудовия договор на проф. д-р Антон Илиев на непълно работно време, по 

реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

4.5. По Доклад от доц. д-р Красимира Иванова, ръководител на секция СофТИС и молба 

от проф. д-р Калинка Калоянова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН, след гласуване, НС 

РЕШИ 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Калинка Калоянова 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, след гласуване, НС 

РЕШИ 

Продължава статута на асоцииран член на ИМИ на доц. д-р Пенка Майстер за период от 

3 г. 

4.7. По протокол от заседание на секция АЛ и заявление от проф. дфн Владимир 

Герджиков, относно продължаване на статута му на асоцииран член на ИМИ, след гласуване, 

НС 

РЕШИ: 

Продължава статута на асоцииран член на ИМИ на проф. дфн Владимир Герджиков за 

период от 3 г. 

4.8. По доклад от доц. д-р Ирина Георгиева, относно работен семинар 9th CMAPT 

Workshop „Computational Mathematics and Approximation Theory”, който ще се проведе през 

периода 13-17 юни 2022 г. в гр. Щробъл, Австрия, с молба ИМИ да е съорганизатор, без 

финансови ангажименти, НС 

РЕШИ: 

Дава съгласие за участието на ИМИ-БАН като съорганизатор на работен семинар 9th 

CMAPT Workshop „Computational Mathematics and Approximation Theory”, 13 – 17 юни 2022 г. 

в гр. Щробъл, Австрия, без финансови ангажименти. 

4.9. По утвърждаване на отчет на проект за съвместни научни изследвания с Институт 

по физика, Белград, Сръбска академия на науките и изкуствата, на тема „Анализ на големи 

данни в астрoфизиката, земните наблюдения и приложения“, с ръководител на научния 

колектив проф. дмн Огнян Кунчев, за периода януари – декември 2021 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава отчет на проект за съвместни научни изследвания с Институт по физика, 

Белград, Сръбска академия на науките и изкуствата, на тема „Анализ на големи данни в 

астрoфизиката, земните наблюдения и приложения“, с ръководител на научния колектив проф. 

дмн Огнян Кунчев, за периода януари – декември 2021 г. 

4.10. По план за насърчаване на равенството между жените и мъжете в БАН (Решение на 

УС на БАН, 24.03.2022 г.), НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение и изпълнение плана за насърчаване на равенството между жените и 

мъжете в БАН (Решение на УС на БАН, 24.03.2022 г.). 

По точка пета от дневния ред 

 5.1. По избор на комисии за провеждане на кандидат-докторантски изпити по 

специалността по обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021/ 

2022  г. (ДВ №20/11.03.2022 г.), НС 

РЕШИ: 
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Избира комисии за провеждане на кандидат-докторантски изпити по специалността по 

обявения конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021/2022  г. (ДВ 

№20/11.03.2022 г.), както следва: 

1. Докторска програма „Методика на обучението по математика и информационни 

технологии“: 

доц. д-р Красимира Иванова (председател), 

проф. д-р Кирил Банков,  

доц. д-р Ивайло Кортезов. 

Дата на провеждане на кандидат-докторантски изпит: 13.06.2022 г. от 9:00 часа. 

2.  Докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика 

(Финансова математика)“: 

доц. д-р Красимира Иванова (председател), 

проф. дмн Евгения Стоименова, 

доц. д-р Цветелин Заевски. 

Дата на провеждане на кандидат-докторантски изпит: 15. 06.2022 г. от 10:00 часа. 

3. Докторска програма „Информатика“: 

доц. д-р Красимира Иванова (председател), 

проф. д-р Десислава Панева-Маринова, 

доц. д-р Бойко Банчев. 

Дата на провеждане на кандидат-докторантски изпит: 16.06.2022 г. от 10:00 часа. 

4. Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“: 

доц. д-р Красимира Иванова (председател), 

проф. д-р Евгения Попова, 

доц. д-р Иван Бажлеков. 

Дата на провеждане на кандидат-докторантски изпит: 14.06.2022 г. от 9:00 часа. 

По точка шеста от дневния ред 

6.1. По молба от инж. Йордан Рашков за преразглеждане на предложение за съставяне 

на уравнение от различна степен (Писмо от БАН №74-00-3/10.05.2022 г.), след гласуване, НС 

РЕШИ: 

Възлага на секция „Алгебра и логика“ преразглеждане на предложението на инж. Йордан 

Рашков за съставяне на уравнение от различна степен.  

 

 

 

      ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  

              (проф. Ц. Цачев) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:     СЕКРЕТАР НА НС: 

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


