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______________________________________________ 

SWOT анализ на ИМК 

______________________________________________ 

 

 Силни страни 

 Силните страни на ИМК са свързани с обвързаност на 

направленията на научно-изследователската дейност на ИМК с 

приоритетите на Програма „Хоризонт 2020“, Стратегията 

„Европа 2020“, Национална програма за развитие „България 

2020“ и „Националната стратегия за научни изследвания 2020“; 

 Научен капацитет и добра научна продуктивност – има години в 

които отношението брой публикации към академичен състав е 

един от най-големите в БАН; 

 Водеща национална научна организация в областта на 

минералогията и кристалографията. 

 

 Слаби страни 

 Недостатъчно държавно финансиране; 

 Недостиг на финансови средства за поддържане и модернизиране 

на наличната апаратура; 

 Ограничени възможности за финансиране от български 

източници; 

 Малък брой проекти, финансирани от ЕС; 

 Недостатъчни усилия от страна на учените за разширяване на 

партньорството на Института и участие в договори. 

 

 Възможности 

 Създаване на условия за пълно информиране на учените за 

възможности за участие в конкурси за национални и 

международни финансирания на научни изследвания; 

 Развитие на иновационния потенциал и заздравяване на връзката 

наука – бизнес; 



Програма за управление и развитие на ИМК-БАН 2015-2019 

 Национално и европейско финансиране, касаещо повишаване на 

конкурентоспособността и финансовите ресурси на Института. 

 

 Заплахи 

 Проблеми на макро-средата 

o Икономическа криза в световен мащаб; 

o Силно намалено държавно финансиране; 

o Недостатъчен интерес на младите хора към науката и 

научно-изследователската работа – сегашното заплащане е 

силно демотивиращо за поемане по пътя на научната 

работа. 

 Намаляване на интелектуалния потенциал на академичното 

поприще – поради емиграция в чужбина и/или насочване към 

други сфери на трудова реализация. 

 

______________________________________________ 

Модел на управление 

______________________________________________ 

 

 Прозрачен модел на управление 

 широк достъп до информация – активно разпространение на 

информацията; 

 поддържане на открита комуникация – укрепване и развитие на 

средата за свободно изразяване на идеите, коментарите, 

оценките, въпросите на всеки един служител. 

 

 

 Ефективен модел на управление 

 управление на промяната – мобилизирани и енергични действия 

за въвеждане на нови продуктивни практики и решения, за 

адаптацията на института към предизвикателствата, идващи от 

външната среда; 
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 научно-творческо развитие – ще продължи да се изгражда и 

поддържа творческа и плодотворна атмосфера, да се насърчава 

желания за действие и продуктивно поведение на всеки 

служител; 

 

 Принципи на управлението 

 хоризонтален принцип на управление – осигурява добра 

възможност за постигане на управленските цели; 

 добър управленски екип – позитивно настроен, отворен, 

диалогичен, разумен и прагматичен; 

 обратна връзка – стимулиране на пряка и динамична 

комуникация. 

 

______________________________________________ 

Продукция 

______________________________________________ 

 

 Мисия 

 Водеща национална научна организация в областта на 

минералогията и кристалографията; 
 Институция, силно разпознаваема в международен план – 

продължаване на тенденцията към разширяване и задълбочаване 

на мрежата от контакти с чуждестранни научни организации и 

институти, активно включване в научни мрежи, разработване на 

проекти, участие в организирането на международни научни 

форуми; 
 Развитие и утвърждаване на ИМК – БАН като авторитетен и 

високопродуктивен институт. 
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 Изследователски приоритети и направления 

 изучаване на Земята - изследване на минерали, формиращи 

литосферата, определяне на техния фазов състав, процеси на 

формиране и изменение, закономерности в разпределението. 

Разработване на геолого-генетични модели и критерии за 

прогнозиране, търсене и проучване на находища на минерални 

суровини; 

 нови материали и технологии – синтез и характеризиране на 

моно- и поликристални материали, микропорести материали, 

молекулни сита, кристални и аморфни материали. 

Модифициране и приложение; 

 опазване на околната среда – минералогия и геохимия на 

въглища и продукти от тяхната преработка, оползотворяване и 

обезвреждане на отпадни продукти от преработка на руди; 

 природа и суровинни ресурси на България – регионални 

минераложки изследвания и създаване на бази от данни за 

минералите в България. 

 

 Цел 

Не само запазване на достигнатото ниво, а стимулиране на 

нарастване на дейността. 

Всички дейности на ИМК-БАН ще бъдат подчинени на основната 

стратегическа цел на БАН: Българската академия на науките – двигател 

в изграждането на общество, базирано на знание, и активен партньор в 

европейското изследователско пространство, и ще се реализират в 

рамките на приетите от БАН политики и програми. 

 Форми 

 изследователска активност – създаване на условия за 

разширяване на научната дейност и активна изследователска 

работа; 

 публикации, научни конференции, изследователски проекти и 

задачи (институтски и външни) – основните форми на 

изследователската активност в ИМК. 
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 обучение на специалисти 

o продължаване и стимулиране на активната политика за привличане на 

нови докторанти; участие в планираните конкурси за докторантски и 

постдокторантски схеми на ОП НОИР 

o участие в дейността на ЦО на БАН чрез предлагане на лекционни 

курсове;  

o активна дейност и по планираните през следващия програмен период 

по ОП НОИР „Студентски практики“ 

o успешно приключилата процедура по подновяване на акредитацията по 

специалността „Минералогия и кристалография“ с много висока оценка 

и максимален срок на акредитацията с валидност 6 години осигурява 

възможността за продължение на високата образователна активност и 

за нейното надграждане. 

 

 Експертна дейност и работа в полза на обществото 

o Експертизата на ИМК е търсена от много фирми, университети и 

общински и държавни институции. Тази отговорност ИМК ще 

поддържа и през следващия управленски мандат. Следене на РОП в 

България и „Официален вестник“ на Европейския съюз, с цел участие в 

подходящи обществени поръчки като Изпълнител. 

o Опазване и популяризиране на минералното богатство на България – 

обогатяване и поддържане на базата данни на минералите. 
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__________________________________________________ 

Ресурси: Кадрова политика 

 

 

 Цел 

 Превръщане на ИМК-БАН в привлекателно работно място за 

талантливи, инициативни и мотивирани научни работници 

 
 

 Форми 

 Навременно и прозрачно организиране на процедурите по кариерно 

израстване; 

 Обновяване на академичния състав; 

 Обучение на докторанти; 

 Прилагане на различни системи за стимулиране; 

 Диференцирано покачване на доходите. 
 

 

 

__________________________________________________ 

Ресурси: Материална база 

 

 
 

 Цел 

 Обновяване и подобряване на материалната база – полагане на 

системни грижи за стопанисване и поддържане на материално-

техническата база, подобряване на условията на труд. 

 

 Форми 

 Сграда – текущи ремонти и  поддръжка – търсене на възможности 

чрез кандидатстване по ОП „Региони в растеж“ 

 Апаратура – поддръжка, обновяване и рационално използване. 

Поощряване на инициативи за участие в договори с 

инфраструктурна насоченост. Създаване на по-добри правила за 

използване на наличната апаратура. 
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__________________________________________________ 

Ресурси: Финансова политика 

 

 

 Цели 

 балансиран бюджет – чрез активно търсене на финансиране от 

външни източници и чрез спазване на дисциплина при разходване на 

средствата от субсидия и от собствени приходи; 

 финансова стабилност 

 гарантиране на изплащането на трудовите възнаграждения и при 

възможност повишаването им спрямо постигнатите резултати на 

всеки учен и служител. 

 

 

 Форми 

 оптимизиране на разходите; 

 нарастване на собствените приходи; 

 активно участие в подходящи отворени процедури за наши, 

европейски и международни договори; 

 повишаване на квалификацията на счетоводния отдел. 
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______________________________________________ 

Заключение 

______________________________________________ 

 

 

За периода 2015-2019 год., програмата предвижда нарастване на 

положителните тенденции в развитието на Института по минералогия и 

кристалография – БАН. 

 

Програмата предвижда създаване на нормална демократична атмосфера в 

института, която да е здрава основа и добра опора за стабилно управление и 

за устойчиво бъдещо развитие на Института по минералогия и 

кристалография и неговите учени и служители. 

 

Програмата предвижда развитие и утвърждаване на ИМК-БАН като 

авторитетен и високопродуктивен институт. Освен водеща национална 

научна организация в областта на минералогията и кристалографията, 

институтът да бъде и организация, която е силно разпознаваема в 

международен план – надежден партньор в проекти, договори и задачи. 

 

През мандата ще се работи активно за утвърждаване на обществения престиж 

и влияние на Института по минералогия и кристалография. Предлагане на 

целия експертен потенциал на института в полза на обществото, държавните 

и общински органи. 

 

 

 

 

 


