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I. ИБЕИ-БАН: актуално състояние 
 
I.1. Увод: мисия и приоритетни научни направления 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия 
на науките (ИБЕИ-БАН) е създаден на 1 юли 2010 г. чрез сливане на Института по 
зоология, Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология в 
рамките на структурната реформа, извършена в БАН. Понастоящем ИБЕИ-БАН е водеща 
изследователска институция в България в областта на биологичното разнообразие и 
екологията. В съответствие с мисията на ИБЕИ, основните дейности в института са 
свързани с: 

• осъществяване на значими научни изследвания от национален и наднационален 
мащаб в областта на теоретичните и приложните аспекти на биоразнообразието, 
опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. 

• подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на зоологията, ботаниката, 
микологията, паразитологията, хидробиологията, екологията, ентомологията, 
генетиката, мутагенезата от околната среда, консервационната биология, 
еволюционната биология и др. 

• осигуряване на научна информация и методична помощ с цел подпомагане на 
държавните институции при вземане на управленски решения, оказване на 
експертна помощ на структурите на гражданското общество, представяне на 
страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата 
компетентност. 

Разработваните приоритетни направления са:  
 структура и функциониране на биотичните съобщества, екосистемите и 

ландшафтите, както в съвременността, така и в миналото;  
 разнообразие на организмите и техните екологични и еволюционни 

взаимоотношения на всички равнища на организация на живата материя – от 
генетично и популационно до екосистемно;  

 произход, история на развитие и динамика на биотата и нейните компоненти – 
флора, микота и фауна;  

 научни основи на опазване на живата природа – разкриване застрашаващите 
фактори и разработка на методи за тяхното отстраняване или ограничаване;  

 подходи и методи за устойчиво управление на защитените природни обекти;  
 подходи и методи за устойчиво управление на биологичните ресурси, 

включително изучаване на ресурсното значение на видове и съобщества, 
неизползвани по-рано;  

 екология и биология на икономически и социално значими видове, включително 
подходи и методи за оценка, ограничаване на въздействието и регулиране 
числеността на видове-нашественици, вредители, паразити и други организми 
със значение за медицината, опазването на околната среда, селското стопанство, 
горското стопанство, рибовъдството, ловното стопанство, управлението на 
биоресурсите и други сфери на човешката дейност;  

 научни основи на оценката на екологичния риск, качеството на околната среда и 
въздействията върху нея;  

 разработка на подходи и методи за оценка на състоянието на 
биоразнообразието, биомониторинг и системи за биобезопасност. 
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Научните изследвания са изцяло в съответствие със съвременното развитие на 
биологичните науки, със световните тенденции и европейски и национални научно-
изследователски програми. 
 
I.2. Силни и слаби страни на института. Заплахи и възможности 
Въпреки, че ИБЕИ е наследник на няколко отделни института, в рамките на своята 12-
годишна еволюция като единно научно звено той претърпя значително развитие. По-
долу представям анализ на неговите силни и слаби страни, идентифицирани заплахи и 
възможни пътища за тяхното преодоляване. 
 
I.2.1. Научно-изследователска и публикационна дейност; сътрудничество 
Силни страни 

• Голям брой проекти, висока степен на диверсификация на източниците на 
финансиране 

За периода 2019-2021 г. в ИБЕИ се разработват между 171 и 191 проекта на година. Най-
често използваните източници на финансиране са министерства и други ведомства (36-
47% от проектите за година), Национален фонд "Научни изследвания" (22-29%), рамкови 
програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и др. (8-10%), междуакадемични договори и 
споразумения (ЕБР, 6%), български фирми (2-6%) и др. Някои от мащабните текущи 
проекти в рамките на института са: (1) "Разпределена система от научни колекции – 
България (DiSSCo–BG)" с основна цел надграждане на технологичния, дигиталния и 
човешкия капацитет и дигитализиране на най-големите колекции за биологично и 
геологично разнообразие в България и (2) "Българска мрежа за дългосрочни 
екосистемни изследвания” (LTER-BG) като част от Националната пътна карта за научни 
инфраструктури за периода 2020-2027 г., (3) „Разработване на специфични и подробни 
природозащитни цели на ниво защитена зона за 22 защитени зони от мрежата 
Натура 2000 в България“ с възложител МОСВ и др. 

• Високи критерии в ИБЕИ за кадрово развитие на академичния състав. 
• Ежегодно нарастващ брой научни публикации и цитирания 

В рамките на предходните три години има трайна тенденция към увеличаване на общия 
брой на публикациите, както и на тези в издания, индексирани в Web of Science и Scopus.  
Аналогична е ситуацията – още по-категорично изразена, и по отношение на броя на 
цитираните и цитиращите публикации. Видимостта на научния персонал на ИБЕИ в 
международното научно пространство е все по-голяма. По данни от бюджета на БАН за 
2022 г. ИБЕИ заема водещо място сред всички институти в Академията по отношение на 
показателите от Компонента К2, която е базирана на наукометричните показатели на 
отделните звена.  
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• Научни форуми 

Ежегодно ИБЕИ е организатор или съорганизатор на международни и национални 
научни конференции и семинари – през 2019 г. на брой 12 (от тях 3 проведени в 
чужбина), 2020 – 4 и 2021 – 8 на брой. 
Броят на посетените научни форуми за последните три години варира между 30 и 57 за 
година, броят на посещения на учени достига до 120 за година (2021), а броят на 
представянията (доклади и постери) – до 275 в рамките на година (2019). 
 

 
 
 

• Собствените периодични издания на института – Acta Zoologica Bulgarica (с 
импакт фактор от 2010 г.) и Phytologia Balcanica, се издават успешно и без 
прекъсване. 

• За признанието и значимостта на резултатите, получени от учени от ИБЕИ, 
красноречиво говорят множеството получени награди – няколко примера от 
последните 6 месеца: с наградите на името на Проф. Марин Дринов и Иван 
Евстатиев Гешов са удостоени 2-ма млади учени през май 2022 г., а с тази на 
името на акад. Румен Цанев – 4-ма (от общо 5 наградени) млади учени от ИБЕИ 
през ноември 2022 г. 

• Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания традиционно 
поддържа връзки и работи по съвместни проекти с множество научни институти 
и университети в страната и чужбина, а също и с частния бизнес – както за 
изследователска и учебна дейност, така и за изработването на експертизи, 
становища, консултации, мнения. Най-много са допирните точки с 
Министерството на околната среда и водите и неговите регионални структури 
(РИОСВ), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Дирекциите на 
националните и природните паркове, както и на басейновите дирекции. ИБЕИ е 
търсен партньор за експертни дейности от държавните структури. Поддържат се 
много добри връзки и с природонаучни и исторически музеи (НПМ-БАН, РПМ-
Пловдив, РИМ-Благоевград), различни неправителствени организации и др. 
Доказателство за последното са и получените на 03.11.2022 г. почетен плакет и 
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грамота от Регионалния исторически музей в Благоевград за дългогодишно 
ползотворно сътрудничество в посока приносите на ИБЕИ в увеличаването и 
оптимизирането на палеоботаничната колекция на музея. Учени от института 
участват в образователния процес на Софийския университет, Пловдивския 
университет, Нов български университет, Югозападния университет, 
Лесотехническия университет и др. 

• ИБЕИ в Интернет – уеб-сайт и социални медии 
Интернет-страницата на института е информативна и добре структурирана. Резултати от 
изследвания на научния състав се качват редовно в секция „Новини“. Дейността на ИБЕИ 
се популяризира регулярно и на неговата Фейсбук-страница. 

• Популяризиране дейността на ИБЕИ в рамките на национални и международни 
инициативи като „Софийски фестивал на науката“, „Европейска нощ на учените“ 
и др. 

 
Слаби страни 

• Липсва единна политика от страна на ИБЕИ по отношение архивиране на готови 
резултати, постигнати при работата по проекти, вкл. бази данни и др. Това 
впоследствие затруднява работата по продължението на същите или по други 
проекти на сходна тематика. 

• Недостатъчна активност в търсенето на нови партньорства в лицето на научно-
изследователски институти, университети и други организации, с цел 
формирането на интердисциплинарни екипи и разработването на мащабни 
проекто-предложения. 

• Публикации в нереферирани списания и сборници (данните обаче сочат трайно 
намаляване в % на тези публикации през последните години). 

• В рамките на извършваната експертна дейност от ИБЕИ в полза на държавата и 
обществото невинаги координацията в рамките на института при подготовката на 
доклади и становища е на нужното ниво. 

• Недостатъчно популяризиране на резултатите от научните изследвания, 
проведени с участието на учени от ИБЕИ. Въпреки предприетите стъпки в тази 
насока през последните години (редовно поддържана Фейсбук-страница, освен 
уеб-сайта на института, участие в различни публични инициативи), все още има 
какво да се желае в тази насока.   
 

Заплахи 
• Труднопредвидима регулярност откъм ангажираност по проекти, с периоди на 

прекомерна натовареност на колектива в ИБЕИ по няколко успоредно възложени 
задачи от национално естество в кратки срокове. 

• Недостатъчно финансови ресурси за обезпечаване посещението на различни 
научни форуми – конгреси, симпозиуми и конференции. 

• Невинаги наличие на достатъчен финансов ресурс за публикуване във високо 
импактни издания, особено такива с отворен достъп и др. 

• Недостатъчни като брой и качество кадри, които да появяват интерес към 
обучението като докторанти. 
 

Възможности 
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• Постоянно нарастващ брой на научните списания в световен мащаб и съответно 
на възможностите за публикуване на научните резултати. 

• Продължават усилията в посока получаването на импакт ранг и импакт фактор от 
сп. Phytologia Balcanica. 

• Коопериране с други научно-изследователски институции от страната и чужбина 
в изпълнението на мащабни проекти. 

 
I.2.2. Човешки ресурси 
Към 31.10.2022 г. в ИБЕИ работят 236 души списъчен състав при 227 души щат (139 са 
жени), които според данните от отдел „Човешки ресурси“ са разпределени както следва: 
127 (65 жени) са изследователи – 67 хабилитирани (21 професори, от тях 2 доктори на 
науките, и 46 доценти) и 60 нехабилитирани (53 главни асистенти, 2 асистенти, 5 
служители без академични длъжности, но с образователна и научна степен „доктор”), а 
останалите, както следва: специалисти с висше образование – 68, със средно 
професионално – 7, със средно – 12, и 22 - друг персонал. 
 
Силни страни 

• Квалификационна и възрастова структура, показваща добър научен потенциал 
Заради големия набор от научни направления, по които работи, ИБЕИ е сред големите 
институти на БАН по отношение на своя щат, което позволява гъвкава структура с добри 
буферни възможности. Традиционно, жените преобладават (56-62% от списъчния 
състав). 
 

 
 

• Институтът има акредитация за обучение на докторанти по 8 докторантски 
програми: ботаника, микология, зоология, ентомология, екология и опазване на 
екосистемите, хидробиология, паразитология и хелминтология и генетика. 
 

Слаби страни 
• Липса на достатъчно кадри за обезпечаването на някои основни научни 

направления. 
• По-трудно управление и организация на работния процес. 
• Недостатъчна инициативност при част от научния състав в посока повишаване на 

квалификацията – усъвършенстване и придобиване на умения в нови 
направления. 

237
225 227

104
86 91

133 139 136

0

50

100

150

200

250

2019 2020 2021

Човешки ресурси - общо мъже жени



доц. д-р Борис П. Николов    |    Програма за управление и развитие на ИБЕИ-БАН, 2023-2026 г. 

8 
 

• Недостатъчно въвличане на голяма част от научния колектив в административни 
и организационни задачи. Това води до прекомерна натовареност на 
сравнително малка част от учените в ИБЕИ, което снижава общия КПД, с който се 
извършват някои от дейностите. 

 
Заплахи 

• Текуща при някои и потенциална за други научни направления кадрова криза, 
дължаща се на демотивиране и напускане при част от научния състав и липса на 
мотивирани млади хора, навлизащи в науката. 
 

Възможности 
• Диференцирано финансово стимулиране на учените въз основа на данните от 

атестацията. 
• Популяризиране дейността на ИБЕИ и научните изследвания като цяло, 

разясняване на възможните допълнителни източници за финансиране на 
научните изследвания при най-младите и младите учени. 

 
I.2.3. Финанси 
Силни страни 

• Относителна финансова сигурност като бюджетна институция. 
• Увеличаваща се (макар и слабо) през последните години бюджетна субсидия, 

вкл. и по Компонента К2, която е базирана на наукометричните показатели на 
отделните звена. 

 
Слаби страни 

• Недостатъчна бюджетна субсидия и запазване на ниско равнище на работните 
заплати. 

Въпреки малките стъпки в посока актуализиране размера на работните заплати през 
последните години, той все още е далеч под желаното ниво, за да бъде адекватен на 
пазара на труда в София (средната брутна заплата в столицата за месец юни 2022 г. 
според НСИ е 2352 лв.).  
 
Заплахи 

• Недостатъчно собствени средства за участие в големи международни проекти, 
изискващи съфинансиране. 

• Нарастващи режийни разходи, тези за ремонт и др. – значимо перо в общия 
годишен отчет. 

Текущите икономическа, енергийна и политическа криза пряко повлияват значимо 
цените на горива, електроенергия и др., което прави евентуалните промени в бюджета 
на годишна база трудно предвидими. 

• Загуба на научен и административен капацитет поради напускане на учени и 
други служители вследствие на невисокото заплащане на труда. 

 
Възможности 

• Рационално използване на бюджетната субсидия и строг контрол на разходите. 
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• Работата по научно-изследователски проекти позволява получаването на 
допълнителни доходи (макар и това бюджетно перо да е символично при част от 
тях). 

• Постигането на високи резултати при регулярното атестиране на научния състав 
дава възможност за допълнително материално стимулиране. 

• Търсене на допълнителни източници на финансиране, коопериране с големи 
колективи на международно ниво.   

 
 
I.2.4. Административна структура 
Силни страни 

• Интегрирана структура на института с ясно очертани научни направления. 
Йерархичната структура на ИБЕИ включва отдели (4), секции (14) и редица 
изследователски групи. Четирите отдела на института са както следва: 
 "Растително и гъбно разнообразие и ресурси" 
 „Животинско разнообразие и ресурси” 
 "Водни екосистеми" 
 "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" 

• Отговорно и мотивирано Ръководство на института – директор, заместник-
директори, научен секретар, ръководители на отдели, както и добре работещ 
конструктивен научен съвет. 

 
Слаби страни 

• Недостатъчна взискателност от страна на ръководния екип спрямо 
административните звена. Недостатъчно ясно дефиниране на разпределението 
на задълженията между отделните административни служби. В недостатъчна 
степен развита екипност в изпълнението на задачите в счетоводния отдел. 

 
Заплахи 

• Трудности в привличането на високо компетентни лица на възлови позиции 
извън научния състав (счетоводен отдел, системни администратори и др.) поради 
непримамливо равнище на основната работна заплата. 

 
Възможности 

• Прилагане на варианти за допълнително материално стимулиране от отчисления 
по проекти за персонала, зает в административно-организационни дейности по 
тях. 

 
I.2.5. Инфраструктура, сграден фонд, експериментални бази 
Силни страни 

• Пространствено ИБЕИ се разполага в 4 сгради на различни места в София. 
• Като цяло, сравнително добра техническа обезпеченост за извършване на научни 

изследвания. 
• В рамките на проекта "Разпределена система от научни колекции – България 

(DiSSCo–BG)" са предвидени инфраструктурни подобрения – примери от База-3 
на института: през август 2021 г. бе инсталирана нискотемпературна камера, 
подпомагаща съхранението на образците в Хербариума, а през април 2022 г. бе 



доц. д-р Борис П. Николов    |    Програма за управление и развитие на ИБЕИ-БАН, 2023-2026 г. 

10 
 

открита нова микологична лаборатория, където ще се извършват съвременни 
молекулярно-генетични и морфологични изследвания, целящи изучаването и 
опазването на гъбното разнообразие. По проекта LTER беше ремонтирана базата 
в Сребърна. 

• Институтът разполага с няколко изследователски полеви станции, разположени в 
биосферен резерват "Сребърна", ЗМ "Калимок-Бръшлен", Созопол, поддържан 
резерват "Атанасовско езеро", местността Беглика, Биосферен резерват 
"Парангалица", Плана планина. 

 
Слаби страни 

• Разполагането на ИБЕИ в 4 различни сгради в столицата се отразява негативно 
върху ежедневните връзки между учените в института и организацията на редица 
административни дейности в него.  

• Неравномерна заетост на работните помещения в отделните сгради на института. 
• Нужда от обновяване на остаряло оборудване в някои звена, вкл. сървъри и 

компоненти от компютърните мрежи в отделните сгради на ИБЕИ. 
• Непълноценно използване на някои от полевите бази вследствие на 

недостатъчната яснота в регламентирането на тяхното използване и поддържане, 
което възпрепятства и планирането на инвестиции по тяхното обновяване.  

 
Заплахи 

• Сградите, в които се разполага ИБЕИ са стари и имат нужда от сериозни средства 
за ремонт, в редица случаи спешни (като нуждата от обезопасяване на 
възникналата пукнатина в носеща стена в База-1 на института).  

• Липса на регулярност в наличието на проекти, позволяващи въвличането на 
полевите бази, което да позволява тяхната издръжка.  

• Малък брой подходящи проекти, позволяващи обновяването на инфраструктура. 
 
Възможности 

• Оптимизиране заетостта на редица работни помещения в ИБЕИ, вкл. 
ремонтиране на неизползвани в момента стаи и въвеждането им в употреба. 

• Търсене на допълнителни възможности за финансиране на ремонти на сградите 
на института и неговите полеви бази (освен чрез отчисления от проекти и 
икономии от бюджетната субсидия). 

• Решаване на текущите проблеми при някои от полевите бази, свързани със 
собствеността и неяснотите при тяхното използване и поддържане, с цел тяхното 
пълноценно използване. 
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II. ИБЕИ-БАН: визия за развитието през периода 2023-2026 г. 

II.1. Цел 
Основна цел в рамките на периода 2023-2026 г. е ИБЕИ да продължи своето развитие в 
посока поддържането и затвърждаването на позицията на водещ научно-
изследователски център в страната в областта на биоразнообразието, екосистемите и 
екосистемните услуги, както и оценката на природните ресурси, в същото време да бъде 
и желано място за обучение от страна на млади специалисти. 
Редица конкретни стъпки в преодоляването на идентифицираните слабости са 
илюстрирани по точки в графата „Възможности“ в първия раздел на настоящата 
програма за управление и развитие. По-долу се посочва обобщена информация, 
групирана по отделните направления. 
 
II.2. Научна и научно-приложна дейност 

• ИБЕИ се е доказал като център, способен да решава значими научни и научно-
приложни проблеми и да привлича значимо финансиране за изследванията, 
които се извършват в него. Доказателство за доверието в експертизата на неговия 
научен състав са и проектите от национална значимост, директно възложени от 
Министерски съвет, МОН и МОСВ, както и нарасналото участие в европейски 
проекти и консорциуми. 

• Запазване на тенденцията за публикуване предимно в импактни и реферирани 
списания (обвързване на данните от периодичните атестации с формирането на 
работните заплати). 

• Нужно е идентифициране на научни направления, които засега липсват или са 
недостатъчно развити в института, с цел изграждане и привличане на 
специалисти в съответните области и увеличаване на експертизата в ИБЕИ. Такъв 
положителен пример от последните години е подсилването на секция 
"Екосистемни изследвания с център LTER - България" и създаването на 
лаборатория по дендрохронология в института. 

• Традиционно, учените от ИБЕИ са активни в търсенето на възможности за участие 
в научни форуми от всякакъв тип. Институтът ежегодно е организатор и 
съорганизатор на редица научни конференции в страната и чужбина 
(Международен семинар по екология, конференции в рамките на мрежите 
ESENIAS, DIAS и др.). Вярвам, че усилията в тази насока ще продължат и занапред. 

• Въпреки наличието на тесни връзки и успешно сътрудничество с множество 
научно-изследователски институти и ВУ от страната и чужбина, налице са все още 
слабо използвани възможности откъм сключване на рамкови договори с ВУЗ със 
сродна тематика за съвместни научни проекти, обучение на кадри и изграждане 
на съвместна изследователска инфраструктура. Допълнителни възможности за 
научна колаборация ще се генерират и след приключване на Етап 1 от проекта 
"Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo–BG)", свързан с 
дигитализиране на научните колекции. 

• Продължаване издаването на научните списания на института – Acta Zoologica 
Bulgarica и Phytologia Balcanica, които са разпознаваеми и уважавани издания 
сред научната общественост. Нужно е актуализиране на състава на Комисията по 
издателската дейност на ИБЕИ и активизиране на дейността ѝ (най-активният 
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период в работата на комисията беше в първите години след нейното създаване 
през октомври 2011 г.). 

• Независимо, че броят на онлайн изданията и дигиталните версии на публикации, 
книги и др. нараства главоломно, усилията в попълването на библиотечния фонд 
следва да продължат посредством утвърдените канали до момента, като се 
търсят и нови такива – по линия на международния библиотечен обмен, 
осигуряване на нови книги чрез публикуване на рецензии за тях в изданията на 
института, чрез дарения и др. 

 
II.3. Човешки ресурси, кадрово развитие 

• Запазване на утвърдената в момента система за растеж и стимулиране на кадрите 
в ИБЕИ (спазване на текущите критерии и процедури за заемане на академични 
длъжности и придобиване на научни степени, периодично извършване на 
атестация, регулярно привличане на докторанти и др.).  

• Привличането на докторанти и млади учени с оглед осигуряване на устойчивост 
на научните направления е от особена важност, особено там, където предстоят 
пенсионирания на хабилитирани учени в близко- и средносрочен план. 

• Анализ на кадровия състав по отдели и запазване на балансиран щат, с цел 
запазване на квалификационната структура с времето. 

 
II.4. Финанси 

• Основните източници на финансиране се запазват – бюджетна субсидия и 
отчисления по проекти. Стимулиране на научния състав на ИБЕИ към публикуване 
предимно в импактни реферирани научни издания (оттук и повече средства в 
годишния бюджет по Компонента 2) и кандидатстване по значими проекти със 
съответните отчисления за института. Допълнителна възможност е отдаването на 
помещения под наем. 

• Изготвяне на механизъм за приоритизиране разпределението на собствени 
средства за участието в проекти, изискващи съфинансиране. 

• Генериране на собствен финансов резерв, който да бъде използван за 
кандидатстване за проекти, изискващи съфинансиране, за предоставяне на 
гаранции при кандидатстване и др. 

 
II.5. Материална база (вкл. компютърна обезпеченост) 
Материалната база на ИБЕИ в повечето от лабораториите и полевите станции като цяло 
е в много добро състояние и позволява извършването на качествени научни 
изследвания. Въпреки това, в някои направления и по места нейното обогатяване и 
обновяване при наличие на финансови възможности е наложително. Създаване (където 
липсват) и актуализиране на правилата за ползване и поддържане на лабораториите и 
полевите бази, с цел тяхното оптимално използване. 
 
Възникналите ограничения свързани с епидемиологичната обстановка през последните 
години наложиха голяма част от ежедневните дейности да бъдат организирани онлайн. 
След първоначален период на стиковане този начин на работа сравнително бързо стана 
норма и понастоящем продължава успешно да се прилага, вкл. и в хибриден формат 
(присъствено и виртуално).  
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• Като цяло, обезпечеността в ИБЕИ откъм компютри е сравнително добра, но все 
пак е нужно немалък брой стари машини да бъдат постепенно заменени с нови, 
както и да се осигурят такива за някои работни места, където все още липсват. 

• Споделено „облачно“ пространство на ниво институт 
С цел оптимизиране на работата онлайн предвиждам създаването на такъв „облак“ в 
института, реализацията на който вече е в ход (закупен сървър). Той ще има ясна 
структура, с различни нива на достъп и пространство, разделено на квотен принцип. При 
този начин на работа – с посочването на линк до конкретна папка, ще се избегне 
ненужното многопосочно разпращане на прикачени файлове по електронната поща: 
както при различни заседания и срещи, така и при работата по проекти.  

• Нарасналият обем работа през последните години по поддръжката на сървъри, 
компютърни мрежи и др., по всяка вероятност ще наложи да се търси 
допълнителна възможност за подсигуряването на тяхното обслужване. 

• Разширяване на wi-fi мрежите 
Все още някои сградите частично са без wi-fi покритие. Макар и не от непосредствена 
спешност, подобно цялостно обхващане на сградите с мрежа за безжичен интернет би 
било добре да се извърши в средносрочен план. 

• Създаване на специална партида в счетоводството за поддържане на 
компютърните мрежи 

Това би улеснило до голяма степен персоналът, зает с поддръжката и обновяването им. 
Става въпрос за текущи разходи, най-често за ремонт, които да бъдат поемани от 
бюджетна квота на годишна база, одобрявана от Ръководството на института в началото 
на всяка година. 
 
II.6. Административна структура 

• Стремеж към запазване на диалогичността и конструктивния тон в общуването 
между ръководството и вътреинститутските органи на управление, както и с тези 
на ниво БАН.  

• Екипността ще бъде водещ принцип при справянето с конкретни задачи и 
решаването на възникнали проблеми.  

• Не се предвиждат промени по отношение състава на ръководството на института 
и Директорския съвет: 
 Ръководство – в състав: директор, научен секретар и трима заместник 

директори.  
 Директорски съвет – в състав: ръководство на ИБЕИ заедно с четиримата 

ръководители на отдели, председател на Научния съвет, председател на 
Общото събрание на учените, главен счетоводител, помощник-директор и 
завеждащ „Личен състав“. Този орган има съвещателни функции и 
подпомага директора при вземането на решения и организиране на 
тяхното изпълнение. 

• Преместване официалната регистрация на ИБЕИ в База-2 (бул. Цар Освободител 
1) и организиране на директорския кабинет там за основен, предвид 
съсредоточаването на административно-финансовия сектор на института в База-
2. Това ще минимизира броя на периодично изникващите неуредици от 
организационен и друг характер, които се случват понастоящем. 

• Назначаване на помощник директор с широки компетенции, вкл. и в 
икономическата и финансовата сфера, който освен, че ще има стандартно 
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изискваните до момента организационно-административни функции, ще 
подпомага Ръководството на института и във вземането на решения относно 
икономическата целесъобразност при планиране на процедури и дейности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II.7. Връзки с обществеността 
Освен сред научните среди и на държавно ниво, от голямо значение за успешната 
дейност на ИБЕИ е институтът да бъде разпознат като основен научно-изследователски 
център в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания в страната и сред 
широките кръгове на обществото. В тази насока биха допринесли следните стъпки: 

• Публично честване на по-значими международни мероприятия, свързани с 
изследването и опазването на природата. Създаване на своеобразен 
„екокалендар“ в началото на годината, който да бъде одобряван от Научния 
съвет на ИБЕИ, заедно с организационен екип. В зависимост от наличната 
готовност може да се започне с по-малък брой събития и впоследствие техният 
списък да се дообогати. Примерен набор от дати: 
 02 февруари – Международен ден на влажните зони 
 22 март – Световен ден на водата 
 01 април – Международен ден на птиците 
 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие 

Директор 

Зам. директор 1 

Зам. директор 2 

Зам. директор 3 

Научен секретар 

Ръководител 
отдел 1 

Ръководител 
отдел 2 

Ръководител 
отдел 3 

Ръководител 
отдел 4 

Председател НС 

Председател ОСУ 

Гл. счетоводител 

Пом. директор 

Завеждащ 
„Личен състав“ 

Ръководство 
ИБЕИ 

Директорски 
съвет ИБЕИ 
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 05 юни – Световен ден на околната среда 
 08 юни – Световен ден на океаните 
 29 август – Европейска нощ на прилепите 

• Интензифициране публикуването онлайн на резултати от изследвания на учени 
от ИБЕИ – на популярен език, както на интернет страницата на института, така и в 
социалните медии (Фейсбук). 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамките на следващия 4-годишен период на управление ИБЕИ ще продължи да бъде 
и да се доразвива като основен научно-изследователски център в областта на 
биоразнообразието и екосистемните изследвания в страната, провеждащ разумна 
кадрова и финансова политика и привличащ млади кадри, желаещи да се развиват в 
областта на зоологията, ботаниката, микологията, паразитологията, хидробиологията, 
екологията, ентомологията, генетиката, мутагенезата от околната среда, 
консервационната биология, еволюционната биология и други направления. 
Принципите на справедливост, колегиалност, екипност и отговорност са в основата на 
просперитета на всеки един колектив и мисля, че ИБЕИ извървя постепенно своя път към 
консолидиране на личния състав благодарение на последователната политика на 
предишните ръководства до текущото състояние на уважавано и търсено научно звено 
в страната и чужбина. Ще се продължи с прилагането на утвърдените до момента добри 
практики на ниво вътреинститутска организация, а когато е нужно – ще се търси най-
доброто решение за решаване на възникнали противоречия по начин, който гарантира 
оптимална работа среда за всички служители.   

Моята кандидатура за директор на ИБЕИ я издигам с ясното съзнание, че изпълнението 
на подобна програма и успешното развитие на голям научно-изследователски институт 
е възможно само при обединените усилия на всички работещи в него. Изцяло съм 
отворен към обсъждане и усъвършенстване на програмата за управление и развитие по 
начин, който ще доведе до това в края на 2026 г. Институтът по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания при БАН да бъде (1) [от гледна точка на науката] – научен 
център с още по-висок рейтинг и наукометрични показатели, и (2) [от гледна точка на 
обществото] – звено, преобръщащо масово ширещите се в България негативни нагласи 
за науката и даващо възможност за професионална реализация на младите хора, които 
искат да ѝ се посветят. 

При разработването на настоящата Програма за управление и развитие са използвани данни, 
обобщени в годишните отчети на ИБЕИ-БАН за периода 2019-2021 г. Посочени са също така и 
конкретни идеи, които споделям, залегнали в програмите за управление и развитие, издигнати при 
конкурсите за директор на ИБЕИ при предходните два мандата. 

 

ноември 2022 г.      Подпис:  

София         (доц. д-р Борис Николов) 


