
Критерии и показатели за атестиране на 
служителите на ИИКТ-БАН за периода 2020 - 2022 г. 

Приети от НС на 30.03.2022 г. (протокол № 3) 

1. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

1-а. НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ 
При изчисляване на индивидуалния принос към научната продукция точките, отговарящи на съответния показател, се делят 

на броя автори от института в момента на излизане на съответната публикация. Отчитат се всички публикации с 
месторабота ИИКТ-БАН (без значение, дали присъства пълното название на БАН или не). При изчисляване на приноса 

точките не се делят на броя на указаните от автора места на работа. 
 

Показател Точки 
(за 1 бр.)  

1.1. Монография, издадена от реномирано 
международно издателство 

200  

1.2. Монография, издадена в друго издателство 80  

1.3. Публикации в издания, индексирани от Web of 
Science (Core Collection) и SCOPUS които оглавяват 
ранглистата в съответната научна област (първите две за 
интердисциплинарни науки) 

210  

1.4. Публикации в издания, индексирани от Web of 
Science (Core Collection) и SCOPUS които попадат в 
категория Q1 (първата четвърт) 

170  

1.5. Публикации в издания, индексирани от Web of 
Science (Core Collection) и SCOPUS които попадат в 
категория Q2 (втората четвърт) 

90  

  



1.6. Публикации в издания, индексирани от Web of 
Science (Core Collection) и SCOPUS които попадат в 
категория Q3 (третата четвърт) 

50  

1.7. Публикации в издания, индексирани от Web of 
Science (Core Collection) и SCOPUS които попадат в 
категория Q4 (четвъртата четвърт) 

30  

1.8. Публикации в издания, индексирани от Web of 
Science (Core Collection) и SCOPUS които имат SJR ранг 
в Scopus, но не попадат в Q категория 

20  

1.9. Публикация в издание, индексирано в SCOPUS 
и/или WoS без SJR/IF 

10  

1.10. Публикации в реферирани научни издания, които 
не са включени в ERIH PLUS, Scopus или Web of 
Knowledge, тематични сборници, вкл. сборници от 
национални и международни научни форуми, които са 
издадени от международни академични издателства 

6  

1.11. Публикации в реферирани научни издания, които 
не са включени в ERIH PLUS, Scopus или Web of 
Knowledge, тематични сборници, вкл. сборници от 
национални и международни научни форуми, които са 
издадени от национални академични издателства 

4  

1.12 Публикации в реферирани научни издания, които 
не са включени в ERIH PLUS, Scopus или Web of 
Knowledge, тематични сборници, вкл. сборници от 
национални и международни научни форуми, които са 
издадени от неакадемични издателства 

2  

1.13 Регистриран патент с патентопритежател 
(собственик) ИИКТ-БАН 

80  

1.14 Регистриран полезен модел 40  

 

  



1-б. ЦИТИРАНИЯ 
При изчисляване на индивидуалния принос от цитирания точките, отговарящи на съответния показател, се делят на броя 

автори от института в момента на излизане на цитиращата публикация. Отчитат се всички цитирания с месторабота на 
автора ИИКТ-БАН (без значение, дали в цитираната статия присъства пълното название на БАН или не). При изчисляване 

на приноса точките не се делят на броя на указаните от автора места на работа. 
 

Показател Точки 
(за 1 бр.)  

1.15. Независими цитирания в Scopus или Web of 
Science (Сore Collection). 

3  

1.16. Други доказани независими цитирания в научни 
издания 

2  

1.17. Цитирания в дисертации 1  

2. НАУЧЕН КАПАЦИТЕТ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ 

 
Показател Точки 

(за 1 бр.)  

2.1. Научен ръководител или научен консултант на 
защитил докторант от института (нормиран по броя на 
научните р-тели/ консултанти) 

200  

2.2. Придобиване на образователната и научна степен 
„доктор” 

100  

2.3. Придобиване на научната степен „доктор на 
науките” 

200  

2.4. Научен ръководител или научен консултант на 
докторант (нормиран по броя на научните р-тели/ 
консултанти) - за 1 год. 

20  

  



3. ОБЩЕСТВЕНО И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

3-а ПРИВЛЕЧЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 
Индивидуалният принос се определя на базата на разпределителните протоколи, представени от ръководителите на 

съответните проекти 
 

Показател Точки 
(за 1000 лв.)  

3.1 Дялово разпределение на получените средства от 
външни източници по международни научни проекти на 
конкурсен принцип (Рамкови програми на ЕС, НАТО, 
ЮНЕСКО и др.) 

3  

3.2. Дялово разпределение на получените средства от 
външни източници по научни проекти на конкурсен 
принцип от национални конкурси (ФНИ, НПКНИ, 
оперативни програми и др.) 

2  

3.3. Дялово разпределение на получените средства от 
други източници, които не са стопанска дейност 

1  

3-б ДЕЙНОСТИ В ДИРЕКТНА ПОЛЗА НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ОБЩИНИТЕ, ДЪРЖАВАТА И 
ЕС 

Индивидуалният принос се определя на базата на разпределителните протоколи, представени от ръководителите на 
съответните дейности 

 
Показател Точки 

(за 1 бр.)  

3.4 Участие в изготвяне на национални документи от 
стратегическо значение, нормирано по броя участници 

100  

3.5 Дялово разпределение в организиране на между-
народни научни форуми с минимум 30 участници 

40  
  



3.6 Дялово разпределение в организиране на 
национални научни форуми, вкл. с международно 
участие с минимум 30 участници 

20  

3.7 Дялово разпределение в организиране на изложби в 
чужбина 

200  

3.8 Дялово разпределение в организиране на изложби в 
страната 

100  

3.9 Експертни доклади по писмена заявка от междуна-
родни институции и органи (ЕС, ЮНЕСКО и др.), които 
не се заплащат. 

80  

3.10 Експертни доклади по писмена заявка от държавни 
и общински институции и органи, които не се заплащат. 

20  

3.11 Експертни становища за изпълнителната, 
законодателната, съдебната и местна власт, които не се 
заплащат. 

10  

3.12 Дялово разпределение в провеждане на 
образователни курсове и семинари (не по-малко от 30 
уч. часа), които са организирани от института 

20  

3.13 Публични лекции и медийни изяви, възложени от 
института или ръководни органи на БАН. 

10  

3.14 Дялово участие в издаване на научно списание или 
друго периодично научно издание индексирано в 8сори§ 
или ^еЪ οί’ 8с^еηсе или регистрирано в ERIH Plus, с 
издател самостоятелно научно звено на БАН, което 
попада в категория Q1 

50 

 
3.15 Дялово участие в издаване на научно списание или 
друго периодично научно изданиеиндексирано в Scopus 
или Web of Science или регистрирано в ERIH Plus, с 
издател самостоятелно научно звено на БАН, което 
попада в категория Q2 

40 

   



3.16 Дялово участие в издаване на научно списание или 
друго периодично научно издание индексирано в Scopus 
или Web of Science или регистрирано в ERIH Plus, с 
издател самостоятелно научно звено на БАН, което 
попада в категория Q3 

30 

 
3.17 Дялово участие в издаване на научно списание или 
друго периодично научно издание индексирано в Scopus 
или Web of Science или регистрирано в ERIH Plus, с 
издател самостоятелно научно звено на БАН, което 
попада в категория Q4 

20 

 
3.18 Дялово участие в издаване на научно списание или 
друго периодично научно издание индексирано в Scopus 
или Web of Science или регистрирано в ERIH Plus, с 
издател самостоятелно научно звено на БАН, което не 
попада в Q категория 

10 

 

4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

4-а Участие в органи на управление на БАН и/или на ИИКТ-БАН 
 

Показател Точки 
(за 1 год.)  

4.1. Председател, зам. председател, главен научен 
секретар на БАН; председател, зам.-председател, 
секретар на ОС на БАН 

100 

   



4.2. Научен секретар на БАН или член на УС на БАН 50  

4.3. Член на Общото събрание на БАН 20  
4.4. Член на експертна комисия или друга структура с 
експертни функции към управителните органи на БАН 

10  

4.5 Директор, зам.-директор, научен секретар, 
председател на ОС, председател на научен съвет 

50  

4.6. Член на НС 25  

4.7. Ръководител на секция (лаборатория, сектор) 20  

4-б. Изпълняване на допълнителни функции, възложени от органи на управление на ИИКТ-БАН 

 
Показател Точки 

(за 1 год.)  

4.8 Участие в комисия или друга структура с експертни 
функции в ИИКТ-БАН (атестационна комисия и др.), 
назначена от директора или НС на Института - с 
отчитане на продължителност в месеци 

20  

4.9 Извършване на дейности по поддържане и развитие 
на научна инфраструктура на института 

30  
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