
Решение на НС на ИМИ – БАН 

от 09.07.2010 г. 

 

Допълнителни указания за попълване на картите 

и приравнени показатели 

 

НС на ИМИ – БАН реши: 

 

При атестирането учените да бъдат разделени на две групи: 

− Хабилитирани учени. 

− Нехабилитирани учени – н.с. и специалисти с научна степен, 

включително придобита в чужбина и нелегализирана във ВАК. 

При атестирането научно-техническият, научно-помощният и 

административният персонал да бъде разделен на две групи: 

− Научно-технически персонал. 

− Научно-помощен и административен персонал. 

 

На атестация подлежат всички сътрудници, които са на постоянен трудов 

договор в ИМИ – БАН. 

 

Следвайки т. 1.6 от Методическите указания, приети от ОС на БАН, 

критичният праг, под който оценяваното лице не изпълнява минималния 

обем работа за заемане на щатна длъжност в ИМИ, ще бъде определен след 

получаване на атестационните оценки за сътрудниците на ИМИ. 

 

Доказателствени материали за отчетния период. Атестационната карта се 

придружава от описание на дейността, подлежаща на проверка - списък на 

публикациите и цитатите, на проектите и периода на тяхното действие, на 

лекционните курсове, университета, където са изнесени и техния хорариум, 

списък на докторантите и дипломантите, списък на рецензиите и т.н. При 

поискване атестираният трябва да бъде в състояние да представи 

допълнителни доказателства за съответната дейност. 

 

В случаи на съвместно извършена дейност – съвместни публикации и 

техни цитирания, участие в проекти и т.н. всеки участник получава същия 

брой точки, както при самостоятелно участие, т.е. получените точки не се 

делят на броя на участниците, с изключение на случаите, когато явно е 

указан приносът на всеки един. При изнасяне на съвместен доклад или 

научно съобщение, съавторите получават същия брой точки както изнеслия 

доклада.  

 

Класификация на изданията: 



Под национално издание се разбира българско издание, редакционният съвет 

на което се състои преобладаващо от български учени. 

Под стандартна журнална страница се разбира страница в списание. 

Списък на списанията с импакт-фактор е на разположение в Библиотеката на 

ИМИ. Този за 2007 – 2009 година може да бъде видян и на адрес http://admin-

apps.isiknowledge.com/JCR/JCR. За статии, публикувани през 2010 г. или приети за 

печат се отчита импакт-факторът за 2009 г. 

Електронните издания с ISSN-код се причисляват към категорията на 

списанията. 

 

Доклади на семинари в България: 

Отчитат се докладите пред постоянно действащите научни семинари в БАН 

и българските университети, включително докладите на годишните отчетни 

сесии на ИМИ. 

 

Коефициентът за лекционната дейност по съвместните магистърски 

програми на ИМИ с ВУЗ се приравнява с този за лекционната дейност в ЦО 

на БАН. 

 

Към атестационната карта на учените да се добавят следните 

приравнени показатели: 

1.4.6. Ръководител от българска страна на договор, финансиран от външни 

за България източници – 30 точки/година 

1.4.7. Ръководител на договор/проект по ЕБР и по двустранно или 

многостранно научно сътрудничество – 10 точки/година 

1.4.8. Участник в договор/проект по ЕБР и по двустранно или многостранно 

научно сътрудничество – 4 точки/година 

  

2.8. Издирване на таланти и работа с тях: 

2.8.1. Ръководител (или негов заместник) на Ученическия институт по 

математика и информатика или на национален отбор за олимпиада по 

математика, информатика или лингвистика - 20 т. годишно. 

2.8.2. Член на екип за подготовка на национален отбор за олимпиада - 10 т. 

годишно. 

2.8.3. Участие в жури на Ученическия институт и ученически състезания по 

математика, информатика или лингвистика - 5 т. на участие. 
 

3.1.10. Часове лекции в съвместни магистърски програми на ИМИ с ВУЗ – 

0.2 точки/час. 

3.1.11. Часове упражнения в съвместни магистърски програми на ИМИ с 

ВУЗ – 0.1 точки/час. 

 



4.2.6. Научен секретар на секция в ИМИ-БАН - 5 точки/година 

5.4.6. Представяне на процедура пред Научна комисия на ВАК - 1 

точка/брой 

5.4.7. Публична рецензия на програмни продукти и системи - 3 точки/брой 

5.4.8. Публична рецензия на проекти от конкурси за финансиране на научни 

и научно-приложни проекти - 4 точки/брой 


