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Р Е Ш Е Н И Я 

 

(ПРОТОКОЛ № 3) 

от заседанието на Научния съвет на ИМИ, проведено на 15.03.2019 г. 

от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ 

ПРИСЪСТВАТ: чл.-кор. О. Мушкаров, акад. В.Дренски, акад. П. Попиванов, чл.-кор. Н. 

Николов, проф. дмн В. Кирякова, проф. дмн И. Ланджев, проф. дмн Н. Кутев, проф. дмн О. 

Кунчев, проф. дмн П. Бойваленков, проф. дмн Ц. Байчева, проф. д-р В. Милушева, проф. д-р 

Н. Димитрова, проф. д-р Н. Манева, доц. дмн М. Савов, доц. д-р Д. Панева-Маринова, доц. д-р 

И. Чипчаков и ас. д-р М. Борисов – член със съвещателен глас. 

ОТСЪСТВАТ: проф. д-р Ц. Цачев (чужб.), доц. д-р Кр. Иванова, акад. Ю. Ревалски, проф. 

дмн Е. Колев, проф. дмн Й. Давидов (чужб.), проф. дмн К. Иванов (чужб.), проф. дмн М. 

Кръстанов, проф. д-р Н. Кольковска (чужб.) и проф. д-р Р. Павлов.  

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

Редуцираният състав е 21 души. На заседанието присъстват 16 както 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. Доклади. 

4. Докторантски въпроси. 

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред 

1.1. Акад. В. Дренски уведоми за предстоящите програмни акредитации на докторските 

програми в ИМИ-БАН. Във връзка с това предложи да се избере комисия, която да проведе 

одит на докторантите, обучавани в ИМИ през периода 2014-2019 г. в области на висше 

образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионални направления 

4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки; 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, НС 

РЕШИ: 

Избира комисия, която да проведе одит на докторантите, обучавани в ИМИ през периода 

2014-2019 г. в области на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионални направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки; 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, в 

състав: 

1. проф. д-р Нели Димитрова – председател; 

2. проф. д-р Величка Милушева; 

3. проф. д-р Тони Чехларова; 

4. доц. д-р Десислава Панева-Маринова; 

5. Галя Стоянова. 

1.2. Акад. В. Дренски съобщи за одобрено финансиране и сключени договори от 

Програмата за млади учени и постдокторанти, както и техните възнаграждения. Одобрен е 

един постдокторант и трима млади учени, НС 

РЕШИ: 
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Приема предложението на акад. В. Дренски за възнагражденията на постдокторанти и 

млади учени по Програмата за млади учени и постдокторанти. 

По точка втора от дневния ред 

2.1. Чл.-кор. О. Мушкаров информира за решението на АССГ във връзка с делото за избора 

на доцент и подготвената касационна жалба, с копие до ВАС.   

По точка трета от дневния ред 

3.1. Чл.-кор. Н. Николов представи подробно предложенията на КНПСП към НС на ИМИ, 

както следва: 

3.1.1. Изменения в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН за област на висше образование 

1. Педагогически науки.  

След състоялата се дискусия, НС 

РЕШИ: 

I. Чл. 2. (2) да бъде изменен както следва: 
 

Чл. 2 (2) За област 1. Педагогически науки: 
 

група от 

показатели 
съдържание доктор 

доктор на 

науките 

главен 

асистент 
доцент професор 

А Показател 1 50 50 50 50 50 

Б Показател 2 - 100 - - - 

В Показател 3  - - - 100 100 

Г Сума от показателите от 4 до 10 30 100 50 220 220 

Д Сума от показателите от 11 до 13 - 100 - 70 140 

Е Сума от показателите от 14 до края - - - 20 100 

 

II. Чл. 3. да бъде изменен както следва: 
 

Чл. 3. (1) Допълнителни специфични за ИМИ изисквания към кандидатите за придобиване на 

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

„професор“ в област 4. Природни науки, математика и информатика: 

1. От представените публикации в процедура за придобиване на научната степен „доктор 

на науките“ кандидатът трябва да има поне 5 публикации в издания с IF или SJR. 

2. От представените публикации за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ кандидатът трябва да има поне 5 публикации в издания с IF или SJR. 

3. От представените публикации за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„професор“ кандидатът трябва да има поне 10 публикации в издания с IF или SJR. 
 

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

научна степен „доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности „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, които са индексирани в Web of 

Science или SCOPUS. 

2. От представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ кандидатът трябва да има поне 5, които са индексирани в Web of 

Science или SCOPUS.  

3. От представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академична 

длъжност „професор“ кандидатът трябва да има поне 10, които са индексирани в Web of 

Science или SCOPUS. 
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3.1.2. Обсъждане на решенията на Комисията за научна политика и стратегия към Седмото 

ОС на БАН от 18.02.2019 г. относно предложенията за изменения в Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН, които 

са: 

1. Потвърждава решението на ОС на БАН от 29.10.2018г., касаещо минимални изисквани 

точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности 

отнасящо се за: Професионално направление 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 

4.3. Биологически науки, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, 

както и за Професионално направление 4.4. Науки за земята. 

2. Приема критериите, отразени в Таблица 2. Брой точки по показатели за Професионално 

направление 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.5. 

Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, със следното предложение за 

изменение: за професионално направление 4.5 и 4.6 да отпадне умножението по 

коефициент 3 за показатели В4 и Г7. 

 

Проведе се дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Да се изпрати становище до ОС на БАН, в което да се изрази категорично несъгласие с 

взетото решение на т. 2 от Протокол № 10/18.02.2019 г. от КНПС към Седмото ОС на 

БАН, касаещо отпадането на умножението с коефициент 3 за показатели В4 и Г7. 

 

Акад. В. Дренски предложи становището на НС на ИМИ да се изпрати по електронната 

поща до проф. Е. Славчева, проф. Е. Пашева и на членовете на ОС на БАН. 

3.2. По доклад-самооценка за програмна акредитация на обучението по образователната и 

научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по математика, 

информатика и информационни технологии“, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... , НС 

РЕШИ: 

Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на обучението по образователната и 

научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по математика, 

информатика и информационни технологии“, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... 

3.3. По доклад от Галина Георгиева, главен счетоводител на ИМИ, относно утвърждаване 

на окончателния бюджет на ИМИ за 2018 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава окончателния бюджет на ИМИ за 2018 г.  

3.4. По доклад от проф. Николай Живков, ръководител на секция ИОВС и заявление от гл. 

асистент д-р Мира Бивас, относно продължаване на трудовия ѝ договор на непълно работно 

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

РЕШИ: 

Продължава трудовия договор на гл. ас. д-р Мира Бивас на непълно работно време, по реда 

на чл. 68 от Устава на БАН. 

3.5. По утвърждаване на окончателния научен отчет за проект „Въвеждане на съвременни 

методи в образованието и работата с младите таланти“ по Постановление на МС № 347, т. 5в 

от 08.12.2016 г. 

Акад. В. Дренски представи подробен научен отчет от всички институти по проекта. Има 

шанс проектите, свързани с образование и Ученическия институт да бъдат финансирани 

допълнително. След дискусията, НС единодушно 
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РЕШИ: 

Утвърждава окончателния научен отчет за проект „Въвеждане на съвременни методи в 

образованието и работата с младите таланти“ по Постановление на МС № 347, т. 5в от 

08.12.2016 г. 

3.6. По доклад от проф. Петър Бойваленков – изпълнителен директор на Фондация „Георги 

Чиликов“, както следва: 

3.6.1. Приемане на научен и финансов отчет на Фондация „Георги Чиликов“ за 2018 г. 

Състоя се дискусия. След дискусията, НС  

РЕШИ: 

Приема научния и финансов отчет на Фондация „Георги Чиликов“ за 2018 г. 

3.6.2. Избор на изпълнителен директор на Фондация „Георги Чиликов“. Състоя се 

дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Избира проф. Петър Бойваленков за изпълнителен директор на Фондацията. 

3.6.3. Предложения за бъдещи промени в Устава на Фондацията. Състоя се дискусия. След 

дискусията, НС 

РЕШИ: 

След пререгистрацията изпълнителният директор да подготви и предложи изменения в 

Устава, които да предвиждат Управителен съвет на Фондацията. 

3.7. По молба от проф. Тони Чехларова относно разрешение за участие на ИМИ в 

проектопредложение Strategic partnerships for higher education (KA203), с координатор 

Univerzitet u Novom Sadu, НС  

РЕШИ: 

Дава съгласие относно участие на ИМИ в проектопредложение Strategic partnerships for 

higher education (KA203), с координатор Univerzitet u Novom Sadu. Състоя се дискусия. След 

дискусията, НС 

РЕШИ: 

При кандидатстване за участие в проект да се подава по-подробна документация като 

програма, партньор и дейността, която ще извършва ИМИ. 

Чл.-кор. О. Мушкаров предложи материалите на НС свързани с проектна дейност да се 

разглеждат с помощта на доц. Д. Панева-Маринова. 

3.8. По утвърждаване на проектопредложение от проф. Петър Бойваленков за участие в 

проект European Contest for Young Scientists EUCYS 2019, НС  

РЕШИ: 

Утвърждава проектопредложението от проф. Петър Бойваленков за участие в проект 

European Contest for Young Scientists EUCYS 2019. 

3.9. По доклад от проф. Огнян Кунчев относно кандидатстване за проект с Европейската 

космическа агенция с базова организация ИМИ, без финансови ангажименти от института и с 

предвидено административно обслужване на проекта, съгласно тарифите определени от 

Европейската космическа агенция. Състоя се дискусия. След дискусията, НС 

РЕШИ: 

Приема за сведение предложението за кандидатстване за проект с Европейската 

космическа агенция с базова организация ИМИ, без финансови ангажименти от института и с 
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предвидено административно обслужване на проекта, съгласно тарифите определени от 

Европейската космическа агенция. 

3.10. По молба от проф. ктн Стефан Стефанов за мнение, относно правилността на неговото 

доказателство на теоремата на Ферма (на руски език), НС 

РЕШИ: 

Възлага изготвянето на становище по правилността на доказателството на проф. ктн 

Стефан Стефанов на теоремата на Ферма на секция „Алгебра и логика“. 

По точка четвърта от дневния ред 

4.1. По утвърждаване атестацията на Микела Трамонти, докторант на самостоятелна 

подготовка към секция МЛ с научни ръководители доц. д-р Десислава Панева-Маринова и 

доц. д-р Евгения Сендова, за периода 27.02.2018 г. – 26.02.2019 г., НС 

РЕШИ: 

Утвърждава атестациите на Микела Трамонти, докторант на самостоятелна подготовка към 

секция МЛ с научни ръководители доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения 

Сендова, за периода 27.02.2018 г. – 26.02.2019 г.  

По точка пета от дневния ред 

5.1. Акад. П. Попиванов каза, че е излязъл броя на „Списание на БАН“, посветен на ИМИ, с 

5 хубави статии. Не е представено звеното на проф. Н. Димитрова. 

5.2. Проф. О. Кунчев обърна внимание, че през следващата година се навършват 140 години 

от рождението на акад. Кирил Попов. 

5.3. Следващо заседание на НС – на 29 март 2019 г. 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:  (п) 

 

          (чл.-кор. О. Мушкаров) 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ: (п)    СЕКРЕТАР НА НС:    (п) 

 

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

 


