
24.04.2021 

Въпрос 1. Къде се отчита редакторската дейност? Примерно, редактор на Том от Плиска и 

на Том в AIP. 

Отговор: За настоящата обща атестация Атестационната карта за учен в ИМИ-БАН за 

периода 01.01.2018 г. – 31.12.2020 г. е приета от НС на ИМИ на заседание от 15.04.2021, 

Протокол 6, Решение 2, т.4.1. Тя включва базисни и допълнителни критерии. Базисните 

критерии и изискванията към тях са определени от Атестационната карта на БАН, 

приета от ОС на 09.11.2020 и важат за всички звена на БАН. Допълнителните критерии са 

4.1-4.4. Те са приети от НС  на ИМИ в съответствие с решението на ОС на БАН: „Всяко звено 

в съответствие със спецификата на дейността си, може да въведе допълнителни критерии 

или коригиращи коефициенти на съществуващи критерии“.  

Поради това посочената дейност не се отчита през настоящата обща атестация. 

 

Въпрос 2. Къде се отчитат рецензиите и становищата по процедури  от ЗРАСРБ? 

Отговор: Важи отговора на Въпрос 1. 

 

Въпрос 3. Къде се отчитат рецензии за статии, както и реферати за Math. Reviews и 

Zentralblat? 

Отговор: Важи отговора на Въпрос 1. 

 

Въпрос 4. Къде се отчитат лекциите във ВУЗ? 

Отговор: Важи отговора на Въпрос 1. 

 

26.04.2021 

Въпрос 5. Бях член на НС (…) от 2013 до края на предишния  научен съвет (Април 2020), т.е. 

за периода на атестация (2018-2020), съм бил член 2.3 години. В предната атестация от 

2018 попълвахме годините (примерно, ако си бил член 1 година имаш 2 точки, ако си бил 

член 3 години имаш 6 точки), а сега в новата атестация пише да се попълни  броя ("бр."), а 

не годините. Какво се разбира под брой и в моя случай 2.3 или 1.0 трябва да попълня за 

брой? 

Отговор: Под „брой“ се разбира „участие“ в орган за управление и не е времево зависимо. 

В случай по критерий 3.9.2 се отчита 1 брой.   

 



Въпрос 6. Как да класифицирам статия излезнала в това списание през 2019: 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100898991&tip=sid&clean=0 

По време на годишното отчитане  за 2019 списанието се водеше само индексирано в 

Scopus и Web of Science. Така е и вкарано в отчета. Но няколко месеца след това то получи 

sjr за 2019 и даже беше рангирано в Q3 в Scopus.  

Отговор: За статията, публикувана през 2019, се посочва актуалното състояние на 

списанието (SJR и импакт ранг в Scopus, посочени в Scimagojr) със забележка към 

Комисията, че на годишното отчитане за 2019 списанието се e водело/въведено в отчета/ 

само индексирано в Scopus и Web of Science. 

 

10.05.2021 

Въпрос 7. По отношение на цитиранията в указанията е записано: 

"Не се отчитат само цитиранията на статии, публикувани в период, в който атестираният е 

работел с безсрочен трудов договор в ИМИ-БАН и в които звено на БАН не е упоменато 

като работодател." 

Това означава ли, че се отчитат цитиранията на статии, публикувани преди атестираният 
да започне работа в ИМИ? 
 

Отговор: Да. В указанията към картата е посочено кои цитирания само не се отчитат. 

 

25.05.2021 

Въпрос 8: Кои документи се искат с подпис -- дали само личната справка или също и 
извлеченията от Соникс? Също така, подписи на всяка страница ли се изискват? 
 
Отговор: Документи, на които се изисква подпис/и на последната страница: 

1. Атестационна карта; 
2. Личен отчет и справки от СОНИКС, ако са приложени отделно.  

Забележка: Справките от СОНИКС е препоръчително да се поставят на съответните 
им места в личния отчет. Те могат да бъдат приложени и като отделни документи в 
случай, че са по-големи от 3 страници. При предаване на отделни справки в личния 
отчет се посочва вида им на съответните места/критерии; 

3. Протокол от заседание на секцията/звеното с предложение до АК за оценка на 
дейността на атестирания служител. 



Тези документи се предават на г-н Г. Генчев в отдел „Човешки ресурси“, стая 217 на ИМИ-
БАН. 
 
Документите по т.1 и т.2. се изпращат и в електронен вид без подписи на адрес: 
atestatsia_2021@math.bas.bg с тема на писмото: име и фамилия на съответния служител, 
секция/звено 
 
 
Въпрос 9: Вторият въпрос се отнася за колегите в чужбина. Предполагам, че аз трябва да 
предам сканирани и разпечатани документите, които се изискват на хартия. 
 
Отговор:  Документите от колеги от чужбина, на които се изисква подпис/и, могат: 

1. Да бъдат сканирани, разпечатани и предадени на хартия от представител на 
секцията; 

2. Лично изпратени електронно подписани pdf-файлове на: iks@math.bas.bg. 

Забележка: Начинът на предаване (1 или 2) на документите от колеги от чужбина, на които 
се изисква подпис/и е нужно да се упомене при изпращането от тях на електронното 
копие на документите (без подписи) на адрес: atestatsia_2021@math.bas.bg. 
 

26.05.2021 

Въпрос 10: Според Правилника за атестиране Чл. 13. 
(3) Отчитаните учебници и учебни помагала трябва да притежават ISBN и да имат поне 
един рецензент. 
(4) Отчитат се учебници и учебни помагала, отпечатани или електронно публикувани 
през атестационния период.   
 
Не успях да открия къде се отчитат учебниците по чл. 13 в атестационната карта?     
   
Отговор: За настоящата обща атестация Атестационната карта за учен в ИМИ-БАН за 
периода 01.01.2018 г. – 31.12.2020 г. е приета от НС на ИМИ на заседание от 15.04.2021, 
Протокол 6, Решение 2, т.4.1. Тя включва базисни и допълнителни критерии. Базисните 
критерии и изискванията към тях са определени от Атестационната карта на БАН, приета 
от ОС на 09.11.2020 и важат за всички звена на БАН. Допълнителните критерии са 4.1-4.4. 
Те са приети от НС  на ИМИ в съответствие с решението на ОС на БАН: „Всяко звено в 
съответствие със спецификата на дейността си, може да въведе допълнителни критерии 
или коригиращи коефициенти на съществуващи критерии“.   
Поради това посочената дейност не се отчита през настоящата обща атестация.   
Правилникът за атестиране на служителите на ИМИ покрива по-широк обхват от дейности, 
за да е приложим в повече случаи.   
 
 



6.06.2021 
 

Въпрос 11: Точка 2.2. Придобиване на образователна и научна степен "доктор" през 

отчетния период: 

 

Това отнася ли се за легализация на докторска степен от чужбина 

(доколкото е придобиване на такава степен по българското законодателство) 

 

Отговор: Не. Т.2.2. се отнася за придобити образователни и научни степени "доктор" през 
отчетния период (2018-2020) в България и в чужбина, а не тяхната легализация.   

 

 

Въпрос 12: Правилно ли разбирам, че в част 2 не се отчита ръководство на дипломанти? 

 

Отговор: Да, в част 2 не се отчита ръководство на дипломанти.  

 

 

 

Въпрос 13: В инструкциите е указано, че проекти по Еразъм + се отчита в 3.1. 

 

Отчитат ли се тук (и ако да, по какъв начин)  преподавателски Еразъм 

мобилности през ВУ? 

 

Отговор: По т. 3.1. могат се отчитат проекти по Еразъм+ от атестационния период, в които ИМИ–
БАН е базова (бенефициент) или партньорска организация. Прилага се механизъм за отчитане на 
трансферите и дяловото им разпределение, приет от НС на ИМИ–БАН и включен в инструкцията 
към атестационната карта. Участниците в такива проекти получават информация от 
ръководителите на проектите за дяловото им участие в изпълнението на дейността по проекта. 

 

 

 

Въпрос 14: Отчита ли се по 3.4 участието в проекта по бюджетна субсидия 

(БАН-БС), доколкото той не съответстя на Е3.5. 

 

Отговор: Не.    

 

 

 

Въпрос 15: Отчитат ли се магистрантски/докторантски (мини)курсове в чужбина - 

например по Еразъм +.? Доколкото те са по около 8 часа, не биха могли да 

се отчетат в 3.14. 

 

Отговор: По 3.14. могат да се отчетат магистрантски/докторантски (мини)курсове в чужбина по 
проект на ИМИ–БАН, ако са с продължителност не по-малко от 30 уч. часа. 



 

 

Въпрос 16: По 3.9. Участие в органи на управление на БАН и/или на научно звено и 

друга организационна дейност: 

 

Трябва ли да се разбира, че тук не се отчита участие в органи на 

управление на ВУ, т.е., Е53 (от Scopus) не се отчита? 

 

Отговор: Да, по 3.9. не се отчита участие в органи на управление на ВУ, а само участие в органи за 
управление на БАН и на ИМИ-БАН. 

 

 

 

Въпрос 17: Правилно ли разбирам, че доклади по покана не се отчитат? 
 

Отговор: Да, правилно сте разбрали. 

 

 


