
Справка за спазване 
на допълнителните изисквания 

на Факултета по математика и информатика 
на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

на

доц. д-р Боян Георгиев Златанов 
от катедра „Математически анализ“ 

към Факултета по математика и информатика 
на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.5. Математика 
Научна специалност: Математически анализ

За участието в конкурса за академичната длъжност „професор“ в професионално 
направление: 4.5. Математика представям 31 научни публикации, 2 учебника и 1 
.монография при минимално изискване от 20 публикации и 1 учебник или учебно помагало, 
които не трябва да са представяни за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор“ и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“ и „доцент“. От тях

• 30 са в списания при минимални изисквания за 12 публикации в списания
• 1 е в сборник на конференция
• 12 са в списания с импакт фактор при минимално изискване за 8 в списания с 

импакт фактор (21 индексирани в WoS и/или SCOPUS и/или SJR и/или MR и/или Zbl)
• Списък със 100 цитирания от които 59 в списания, които са индексирани в WoS 

и/или SCOPUS при минимално изискване за 20 цитирания
• Научно ръководство на 1 докторант, защитил във ФМИ при ПУ, при минимално 

изискване за 1 докторант, защитил във ФМИ при ПУ

Съществени, но незадължителни, изисквания към кандидатите, които да се вземат предвид 
от научното жури, са също:

• Участие в национални научноизследователски или образователни проекти: участие 
в 2 национални научно изследователски проекта, 1 национален образователен 
проект и 4 университетски проекта към фонд научни изследвания (служебна 
бележка от ПУ, благодарности в публикациите към съответните проекти)

• Участие в програмни и организационни комитети на научни мероприятия: 5 участия 
в програмен и организационен комитег на научни конференции



• Членство в авторитетни творчески и/или професионални организации в съответната 
научна област -  член съм на Съюза на математиците в България

• У частия с доклади в международни и национални научни форуми -  участие с доклад 
в 12 национални конференции с международно участие или семинари

• Участия в редколегии на Научни издания -  член съм на редколегиитс на 2 научни 
списания, от които едното е в чужбина

• Разработване на лекционни курсове -  разработени 18 лекционни курса
• Издадени учебници или публикувани електронни учебници по разработени от 

кандидата лекционни курсове -  2 учебника и 1 лекционни записки
• Дейности, свързани с научното развитие на докторанти, дипломанти и студенти -  1 

докторант и 8 дипломанта
• Участие като рецензент в 15 списания \y f M ath Review

Изготвил:

ДОЦ. Д-Р БОЯН ЗЛАТАНОВ

ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕД 
Ръководител на катедра „Математически^рз!из"

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултета по математика и информатика



Справка за спазване на Националните минимални изисквания за придобиване на академичната
длъжност "Професор" по 4.5. Математика.

Група от 
показатели

Необходим брой 
точки Показател Точки

А 5 0

А1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен "доктор" (50 т.) 50

В 1 0 0 133. Хабилитацнонеи труд -  монография (100 т.) 319
г

200
25 за публ. в Q1 
20 за публ. b Q2 
15 за публ. в Q3 
12 за публ. в Q4 
10 за публ. в 
издание със SJR 
без 1F 6 за други# 
публ

Г7. Научна публикация в издания, копто са реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информации 
(Web of Science и Scopus), извън хабилитациониия труд; Само за Г1Н 
4.5 и Г1Н 4.6 се въвеждат следните допълнителни коефициенти за умножение на 
точките при отчитане на съответния показател:
За показатели В4 и Г7 - коефициент 3; Само за ПН 4.5 и ПН 4.6 се дават точки за 
"други" научни публикации (за показатели В4 и Г7), които трябва да са реферирани и 
индексирани в поне една от следните бази данни с научна информация: Zentralblalt, 
MathSciNet, ACM Digital Library, IEEE Xplore и AIS eLibrary, както и точки за 
цитирания (показател Д 11) в "други" научни издания, монографии и колективни 
томове, които са реферирани и индексирани в поне една от тези бази данни.

606

д 100

Д11. Цитирания в научни издания, монографии, колективни 
томове н патенти, реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация (Web of Science н Scopus); Само за 
ПН 4.5 и ПН 4.6 се въвеждат следнитс допълнителни коефициенти за умножение на 
точките при отчитане на съответния показател: За показател Д 11 - коефициент 4.

472

Е 100 200

50/п
Е13. Ръководство на успешно защитил докторант (и е броят 
съръководители на съответния докторант) 50

10т
Е14. Участие в национален научен или образователен проект

70

Е20. Публикуван университетски учебник или учебник, който се 
използва в училищната мрежа > НО
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