
Въпроси и отговори във връзка с  

общата атестация на служители в ИМИ-БАН през 2018 г. 

 

24.04.2018 г. 

Въпрос: Възможно ли е да предоставите отделна таблица за личния отчет на 

учен в ИМИ-БАН, в която да се попълват доказателствените материали 

(списъци на материалите по критериите за оценяване, залегнали в 

атестационната карта и други данни поясняващи и удостоверяващи верността 

на точкуванията в атестационната карта) , следвайки полетата на 

Атестационната карта?  

 

Отговор: Да. Таблицата е налична на следния адрес: 

http://www.math.bas.bg/atest/2018/mat.doc  

Връзката (link-ът) е на интернет страницата  

       „Атестиране на служителите в ИМИ - БАН, 2018 г.“ 

и е озаглавена  
       „ Материали към атестационна карта за учен в ИМИ (doc)“ . 

 

15.05.2018 г. 

1. Въпрос: Как може да се отчете участието в комисии по признаването от 

БАН на научната степен „доктор“ (PhD), придобита в чужбина? 

Отговор: Участието на всеки член в такава комисия се приравнява с 

писането на становище за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“. 

 

2. Въпрос: Как се отчитат цитирания в учебни пособия за подготовка на 

средношколци за участие в математически състезания? 

Отговор: Отчитат се в съответните подточки на т. 1.4. от Атестационна карта 

за учен в ИМИ-БАН. 

http://www.math.bas.bg/atest/2018/mat.docx
http://www.math.bas.bg/atest/2018/mat.docx


3. Въпрос: Как се отчитат лекции за подготовка на средношколци за участие 

в математически състезания? 

Отговор: Отчитат се в т. 3.1.1. от Атестационна карта за учен в ИМИ-БАН. 

 

4. Въпрос: Кои цитирания се отчитат в т. 1.4.1. „Цитирания в Scopus или 

Web of Science“? 

Отговор: Тези цитирания, за които цитиращата статия е индексирана в 

Scopus или в базите данни на Web of Science. 

 

5. Въпрос: Отчитат ли се цитирания на статии, в които ИМИ и/или БАН не 

са упоменати като работодател? 
 
Отговор: Не се отчитат само цитиранията на статии, публикувани в период, 

в който атестираният е работел с безсрочен трудов договор в ИМИ и в които 

звено на БАН не е упоменато като работодател.  

 

30.05.2018 г. 

1. Въпрос: Признават ли се цитирания на препринти, намиращи се в 

материали или електронни бази данни без ISSN или ISBN (arXiv, SSRN и 

други подобни)? 

Отговор: Не се признават. 

 

2. Въпрос: Трябва ли в електронните версии на документите за атестация, 

изпращани на електронния адрес atestatsiia_2018@math.bas.bg да има копие 

от протокола от заседанието на секцията или отдела, на което са разгледани и 

одобрени съответните документи? 

Отговор: Не. 

mailto:atestatsiia_2018@math.bas.bg


3. Въпрос: Как се отчитат проектите по „Програма за подпомагане на 

младите учени в БАН“? 

Отговор: Отчитат се от съответния млад учен в т. 2.1.3. от Атестационна 

карта за учен в ИМИ-БАН. Научният ръководител на младия учен отчита 

същия проект в т. 2.1.4. от Атестационна карта за учен в ИМИ-БАН. 

 


