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Р Е Ш Е Н И Я 

(ПРОТОКОЛ № 11) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 14.12.2018 г. 

от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, проф. д-р Ц. Цачев, доц. д-р Кр. Иванова, акад. 

В.Дренски, , чл.-кор. Н. Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн Е. Колев, проф. дмн И. 

Ланджев, проф. дмн К. Иванов, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. Кунчев, проф. д-р А. 

Ескенази, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р Н. Кольковска, проф. д-р Н. Манева, проф. д-р Р. 

Павлов, доц. дмн М. Савов, доц. д-р И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен 

глас. 

ОТСЪСТВАТ: акад. П. Попиванов, акад. Ю. Ревалски (чужб.), проф. дмн Й. Давидов 

(чужб.), проф. дмн М. Кръстанов, проф. дмн П. Бойваленков (чужб.), проф. дмн Ц. Байчева и 

проф. д-р Н. Димитрова. 

Чл.-кор. О. Мушкаров откри заседанието. Списъчният състав на НС е 25 души. 

Редуцираният състав е 22 души. На заседанието присъстват 18 както и 1 със съвещателен глас. 

Има необходимият кворум, следователно заседанието е законно. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад на Директора. 

2. Доклад на Председателя на НС на ИМИ. 

3. Доклади. 

4. Докторантски въпроси. 

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. В. Дренски запозна с изявеното желание от проф. А. Ескенази за оттегляне от НС 

на ИМИ. Според т. 4.2.5.4.4. от Правилника за дейността на ИМИ автоматично на негово 

място в състава на НС на ИМИ влиза първата резерва, която е получила най-много гласове и в 

съответствие с т. 4.3.4. В случая това е доц. д-р Десислава Панева-Маринова. 

Проф. А. Ескенази каза, че ангажиментът му като гост-професор в Икономически 

университет – Варна  започва да пречи на присъствието му на заседанията на НС на ИМИ. На 

негово място влиза пак информатик, което е намалило неговите колебания относно 

оттеглянето му. Разбира се, ще продължи да помага неформално. Той е в НС от 1985 г. и счита, 

че сега е времето да се оттегли като компромис между натрупаната мъдрост и умората.  

Чл.-кор. О. Мушкаров изказа дълбока благодарност от името на всички за експертната му 

работа в НС, не само като информатик, но и по редица юридически въпроси. 

1.2. Акад. В. Дренски запозна с предварителен вариант за мнение от страна на ИМИ-БАН 

относно проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за 

прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, публикуван 

за обществено обсъждане на 21.11.2018 г. След  дискусия, НС   

РЕШИ: 

Предлага следния текст за мнение от страна на ИМИ-БАН относно проекта на 

Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, публикуван за обществено 

обсъждане на 21.11.2018 г. 
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Предложение 1.  

В таблица 1 минималните изисквани точки за академичната длъжност "професор" по група 

показатели Е в повечето от областите е 100. Изключение правят:  

- Област 4. Природни науки, математика и информатика – 150 точки;  

- Област 5. Технически науки – 150 точки; 

- Област 8. Изкуства – 120 точки. 

В приетия ППЗРАСРБ в група Е само за  Област 4. Природни науки, математика и 

информатика и Област 5. Технически науки са включени следните показатели: 

22. Публикувана заявка за патент или полезен модел 

23. Призната заявка за полезен модел, патент или авторско свидетелство 

В проекта за изменение на Правилника тези два показателя са преместени в група Г, с което 

видовете дейности, от които могат да се съберат точки в група Е за област 4 и област 5, 

намаляват. Намалява и възможността за изпълнение на изисквания минимален брой точки в 

група Е.  

Предлагаме за Област 4. Природни науки, математика и информатика минималните 

изисквани точки в група Е да бъде 120. 

 

Предложение 2. 

В приетия ППЗРАСРБ група Д съдържа: 

10. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни 

томове – 5 точки 

11. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 3 точки 

12. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране – 2 точки 

В проекта за изменение на Правилника само за област 4 тази група Д е сведена до: 

11. Цитирания в научни издания, монографии и колективни томове, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 2 т. (като при 

изчисляване на приноса на цитатите, точките се умножават с коефициент 3 за 

професионално направление 4.5. и с коефициент 2 за професионално направление 4.6.) 

Предлагаме да се добави нов ред в таблицата:  

Цитирания, не попадащи в т.11 – 1 т. (като при изчисляване на приноса на 

цитатите, точките се умножават с коефициент 3 за професионално направление 4.5. и 

с коефициент 2 за професионално направление 4.6.) 

 

Предложение 3. 

В проекта за изменение на Правилника в групи В и Г на области 4, 5 и 7 се предлага различно 

оценяване на публикациите с IF в зависимост от това в кой квартил на Web of Science попада 

съответното списание. Публикации в издания с SJR в Scopus (които нямат IF) се 

приравняват към всички останали публикации, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация. 

Предлагаме: 

- публикация в издание, което няма IF, но има SJR в Scopus, да бъде оценявана като 

публикация от Q4 на Web of Sciences, т.е. с 10 точки. 

- при изчисляване на приноса на статиите по показател 4 от група В и показател 7 от 

група Г съответните точки в таблицата да се умножават с коефициент 3 за 

професионално направление 4.5 и професионално направление 4.6. 

 

По точка втора от дневния ред 

Няма постъпили материали. 
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По точка трета от дневния ред 

3.1. По доклад от проф. д-р Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и заявление от 

проф. д-р Марусия Божкова, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно 

работно време, по реда на чл. 68 от Устава на БАН се състоя дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на проф. д-р Марусия Божкова на непълно работно време, 

по реда на чл. 68 от Устава на БАН. 

3.2. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ Информационно 

моделиране и молба от проф. д-р Иван Ганчев Иванов, относно продължаване на трудовия му 

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

След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Не продължава трудовия договор на проф. д-р Иван Ганчев Иванов на непълно работно 

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

3.3. По доклад от доц. д-р Стоян Порязов, ръководител на ВНЗ Информационно 

моделиране и молба от доц. д-р Емилия Саранова, относно продължаване на трудовия ѝ 

договор, по реда на §4, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН се 

състоя дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

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

Преходни и заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

3.4. По приемане на отчети по проекти за 2018 г., НС 

РЕШИ: 

Приема следните отчети по проекти за 2018 г.: 

- проект за съвместни научни изследвания с Латвийска академия на науките на тема 

„Приложения на цифрови екосистеми в изкуството, културата и образованието“, с 

научен ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова; 

- проект за съвместни научни изследвания с Унгарска акдемия на науките, на тема 

„Развитие на програмното осигуряване за мултимедия и езикови технологии“, с научен 

ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова; 

- проект за съвместни научни изследвания с Унгарска акдемия на науките, на тема 

„Комбинаторна теория на пръстените“, с научен ръководител акад. Веселин Дренски. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По утвърждаване на атестацията на Детелина Камбурова, редовен докторант към 

секция ИОВС, с научен ръководител акад. Юлиан Ревалски за периода 01.01.2016 г. – 

31.12.2018 г. (две години прекъсване по майчинство), НС 

РЕШИ: 

Утвърждава атестацията на Детелина Камбурова, редовен докторант към секция ИОВС, с 

научен ръководител акад. Юлиан Ревалски за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г. (две години 

прекъсване по майчинство). 

4.2. По утвърждаване на атестацията на Веселина Вучева, редовен докторант към секция 

ММЧА, с научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска за периода 01.01.2018 г. – 

31.12.2018 г., НС 
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РЕШИ: 

Утвърждава атестацията на Веселина Вучева, редовен докторант към секция ММЧА, с 

научен ръководител проф. д-р Наталия Кольковска за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

4.3. По доклад от проф. д-р Наталия Кольковска, относно отчисляване с право на защита на 

Веселина Вучева, редовен докторант към секция ММЧА, НС 

РЕШИ: 

Отчислява с право на защита на Веселина Вучева, редовен докторант към секция ММЧА. 

4.4. По доклад от проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ, относно 

зачисляване на Младен Вълков като редовен докторант по докторска програма „Методика на 

обучението по математика, информатика и информационни технологии“, с тема „Развитие на 

дигитална компетентност в образованието по математика“, с научен ръководител проф. д-р 

Тони Чехларова, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Младен Вълков като редовен докторант по докторска програма „Методика на 

обучението по математика, информатика и информационни технологии“, с тема „Развитие на 

дигитална компетентност в образованието по математика“, с научен ръководител проф. д-р 

Тони Чехларова. 

4.5. По доклад от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ръководител на секция МЛ, 

относно зачисляване на Йордан Стойков като редовен докторант по докторска програма 

Информатика, с тема „Технологии и услуги в бизнес информационни системи“, с научен 

ръководител доц. д-р Десислава Панева-Маринова, НС 

РЕШИ: 

Зачислява Йордан Стойков като редовен докторант по докторска програма Информатика, с 

тема „Технологии и услуги в бизнес информационни системи“, с научен ръководител доц. д-р 

Десислава Панева-Маринова. 

По точка пета от дневния ред 

5.1. Проф. В. Кирякова обърна внимание на слабото участие на ИМИ в конкурсите на ФНИ 

за фундаментални изследвания, млади учени и периодика. 

5.2. Проф. К. Иванов повдигна въпросът за необходимостта от правене на отчети по 

бюджетните проекти.  

Проф. В. Милушева поясни, че тези отчети са вече само за вътрешна информация и 

предложи да се прави облекчен отчет, който не съдържа списък на публикациите. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:   

         (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:    СЕКРЕТАР НА НС:     

   (Г. Стоянова)     (доц. д-р Кр. Иванова) 


