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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН “ДОКТОР” В ИИКТ-БАН  
Докторски програми Брой точки Показатели 

Автоматизирани системи за обработка 
на информация и управление 30 Сума от показателите от 5 

до 11 

Приложение на принципите и методите 
на кибернетиката в различни области на 

науката 
30 

Сума от показателите от 5 
до 11 

Koмпютърни системи, комплекси и 
мрежи 30 Сума от показателите от 5 

до 11 

Koмуникационни мрежи и системи 30 Сума от показателите от 5 
до 11 

Изчислителна математика 30 Сума от показателите от 5 
до 10 

Информатика 30 Сума от показателите от 5 
до 10 

Maтематическо моделиране и 
приложение на математиката 30 Сума от показателите от 5 

до 10 

 



Показатели за област 5. Технически 
науки 

 
Показатели Брой точки 

Г7. Научни публикации в издания, които са 
реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация (Web of 
Science и Scopus) 

40/n или разпределени в 
съотношение на базата на 

протокол за приноса 

Г8. Научна публикация в нереферирани 
списания с научно рецензиране или в 
редактирани колективни томове 

20/n или разпределени в 
съотношение на базата на 

протокол за приноса 

Г9. Публикувана глава от книга или колективна 
монография 

10/n 

 



Показатели за област 4.5. 
Математика, 4.6. Информатика и 

компютърни науки 
Показатели Брой точки 

Научна публикация в издания, които са реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация (Web of Science, Scopus, Zentralblatt, 
MathSciNet, ACM Digital Library, IEEE Xplore и AIS 
eLibrary), извън хабилитационния труд 

50 т. за публ. в Q1; 40 т. 
за публ. в Q2;  

30 т. за публ. в Q3; 

24 т. за публ. в Q4;  

20 т. за публ. в издание 
със SJR без IF;  

12 т. за индексирани в 
посочените бази от 
данни) 

Публикувана глава от книга или колективна 
монография 

 15 т 

Изобретение, патент или полезен модел, за което е 
издаден защитен документ по надлежния ред  

25 т 

Публикувана заявка за патент или полезен модел 15 т 

 



Показател Брой точки Показател Брой точки 
Научни публикации в издания, индексирани 
в Scopus, Web of Science или ERIH PLUS 
(публикувани или приети за печат) 

 
10 т. за публикация / брой 
автори от Института 

Патенти и полезни модели за 
предходната година от заявители 
институтите на БАН: 
- полезен модел:  
 
- за регистрирани патенти с 
патентопритежател (собственик) 
институтите на БАН:  

 
 
30 т. за модел / 
брой автори от 
Института 
 
60 т. за патент / 
брой автори от 
Института 

- Брой независими цитирания в 
Scopus или Web of Science 
 
- Брой други доказани независими 
цитирания в научни издания. 

4 т. за цитиране / 
брой автори от 
Института 
 
1 т. за цитиране / 
брой автори от 
Института 

Бонус точки за статии в списания, 
индексирани в Scopus или Web of Science, 
които: 
- оглавяват ранглистата в съответната научна 
област (първите две за интердисциплинарни 
науки) 
 
 - попадат в категория Q1 (първата четвърт)  
 
 
- попадат в категория Q2 (втората четвърт)  
  
- попадат в категория Q3 (третата четвърт) – 
4 т. 
 
- попадат в категория Q4 (последната 
четвърт)  
- списания със SJR ранг в Scopus, но не 
попадащи в Q категория. 
Взима се по-високата категория от двете 
бази данни. 

 
 
 
200 т. за публикация / 
брой автори от Института 
 
 

160 т. за публикация / 
брой автори от Института 

80 т. за публикация / брой 
автори от Института 
40 т. за публикация / брой 
автори от Института 

20 т. за публикация / брой 
автори от Института 

10 т. за публикация / брой 
автори от Института 

Ръководство на национален 
научен или научно-приложен 
проект 

15 т. за проект 

Реферирани научни публикации в списания, 
неиндексирани в ERIH PLUS, Scopus или 
Web of Science, тематични сборници, вкл. 
сборници от национални и международни 
научни форуми (публикувани или приети 
за печат) 

 
 2 т. за публикация / брой 
автори от Института 
 

Участие в национален научен 
или научно-приложен проект 

5 т. за проект   

Бонус точки за публикации в 
рецензирани тематични сборници, които 
са: 
 - издадени от национални академични 
издателства  
- издадени от международни академични 
издателства  

 
 
2 т. за публикация / брой 
автори от Института 
4 т. за публикация / брой 
автори от Института 

Участие в международен. научен 
проект 

 10 т. за проект   

 

Критерии за оценка на докторанти  



Scopus (www.scopus.com) 



Web of Science 
(http://apps.webofknowledge.com/) 



Large-Scale Scientific Computations 



AIMSA 2020: The 19th International 
Conference on Artificial Intelligence: 
Methodology, Systems, Applications 



RANLP: Recent Advances in 
Natural Language Processing 



DIGILIENCE 2020 



Big Data, Knowledge and Control 
 Systems 



Международни конференции с 
активно участие на ИИКТ-БАН 



Intelligent Systems 



Numerical Methods and Applications 



Cybernetics and Information 
Technologies 



Problems of Engineering 
Cybernetics and Robotics 



IT4Sec Reports 



Благодаря за вниманието! 
 

Въпроси? 
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