
 

АТЕСТАЦИОННА КАРТА 
 

Общи положения: 

1. Атестират се всички учени, които са на постоянен трудов договор в звеното. 

2. Периодът на атестацията обхваща 3 години като честотата на атестирането се определя от НС на звеното. 

3. Въвежда се коригиращ коефициент за времето на назначението. 

 

I.   БАЗИСНИ  КРИТЕРИИ 

 

Приемат се с решение на ОС на БАН и важат за всички звена 

 

1. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

1-a. НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ  

За научни трудове, в които броят съавтори от института на БАН е под 5 % от общия брой автори, се въвежда 

коригиращ коефициент с решение на НС на звеното 

1.1 

Брой научни публикации в издания, включени в ERIH PLUS, Scopus или Web of 

Science (Core Collection)  

Коригиращият коефициент за брой автори не се прилага в случаите: 

 Кореспондиращият автор е от самостоятелното звено на БАН, първи автор 

или с основен принос определен от ръководителя на колаборацията. 

 Статията е класирана в 10% на най-цитираните статии според ЕSI Web of 

Science 

По 1 точка за публикация след 

корекция за брой автори. 

 

1.2 

Бонус точки за статии в списания, индексирани от Web of Science (Core 

Collection) и SCOPUS които: 

 - оглавяват ранглистата в съответната научна област (първите две за 

интердисциплинарни науки) –  20 т. 

 - попадат в категория Q1 (първата четвърт) –  16 т. 

Сумата от бонус точките след 

корекция за брой автори 



 - попадат в категория Q2 (втората четвърт) –  8 т. 

 - попадат в категория Q3 (третата четвърт) – 4 т. 

 - попадат в категория Q4 (последната четвърт) – 2 т. 

 - списания със SJR ранг в Scopus, но не попадащи в Q категория – 1 т. 

Взима се по-високата категория от двете бази данни. 

1.3 

Брой реферирани научни публикации в списания, които не са включени в ERIH 

PLUS, Scopus или Web of Knowledge, тематични сборници, вкл. сборници от 

национални и международни научни форуми. 

По 0.2 точки за публикация 

след корекция за брой автори 

1.4.  

Бонус точки за публикации в рецензирани тематични сборници, които са: 

 - издадени от национални академични издателства – 0.2 т./публикация 

 - издадени от международни академични издателства – 0.4 т./публикация 

Сумата от бонус точките след 

корекция за брой автори  

1.5 Брой научни монографии
1
  По 8 т.за монография 

1.5а 
Бонус точки за монографии, издадени от реномирани международни 

издателства
2
  

По 6 бонус точки за 

монография 

1.5б Бонус точки за монографии с национално значение
3
  

По 3 бонус точки за 

монография 

1.6 

Брой патенти и полезни модели със заявители институтите на БАН: 

- полезен модел – 4 т.  

- за регистрирани патенти с патентопритежател (собственик) институтите на 

БАН – 8 т. 

Сума от точките 

1-б. ЦИТИРАНИЯ  

За цитирания на научни трудове, в които авторът за кореспонденция не е от БАН и броят съавтори от института на 

БАН е под 5 % от общия брой автори , се въвежда коригиращ коефициент с решение на НС на звеното 

1.8 

 

 

 - Брой независими цитирания в Scopus или Web of Science (Core Collection). 

 - Брой други доказани независими цитирания в научни издания 

 - Брой доказани независими цитирания в дисертации. 

Сумата от цитиранията след 

корекциите 

0.3 т. за цитат 

0.2т. за цитат 

0.1 т. за цитат 

 



2. НАУЧЕН КАПАЦИТЕТ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ  

2.1 
Научен ръководител или научен консултант на защитил докторант (n-брой на 

научните р-тели/ консултанти) 
20 т./n  на докторант 

2.2 Придобиване на  образователната и научна степен „доктор” 20 т. 

2.3 Придобиване на научната степен „доктор на науките” 50 т. 

3. ОБЩЕСТВЕНО И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД  

3.1 

Дялово разпределение на получени средства от външни източници по 

международни научни проекти на конкурсен принцип (РП на ЕС, НАТО, 

ЮНЕСКО и др.)  

по 3 т. на 1 000 лв. 

3.2 

Дялово разпределение на получени средства от външни източници по научни 

проекти на конкурсен принцип от страната (ФНИ, НПКНИ, оперативни 

програми и др.)  

по 2 т. на 1 000 лв. 

3.3 
Дялово разпределение на получени средства от други източници, които не са 

стопанска дейност  
по 1 т. на 1 000 лв. 

За т. 3.1,3.2. и 3.3. НС на звеното определя механизъм за отчитане на трансферите и дяловото им разпрделение. 

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

3.4 
Участие в изпълнението на важни научни проекти

4
, целево финансирани от 

държавата към бюджетната субсидия.  
5 т./проект/година 

3.5 Участие в изготвяне на национални документи от стратегическо значение. 2 т./документ 

3.6 Организиране на международни научни форуми.
5
  5 т./форум 

3.7 Организиране на национални научни форуми, вкл. с международно участие.
5
  2.5 т./форум 

3.8 

Организиране на изложби в чужбина – 20 т. за събитие 

Организиране на изложби в страната – 10 т. за събитие 

Организиране на ателиета и творчески работилници – 8 т. за събитие 

Сума от точките за всички 

събития  

3.9 
Участие в органи на управление на БАН и/или на научно звено и друга 

организационна дейност. 
10 т./участие 

3.10 Експертни доклади по писмена заявка от международни институции и органи 10 т./доклад 



(ЕС, ЮНЕСКО и др.), които не се заплащат. 

3.11 
Експертни доклади по писмена заявка от държавни и общински институции и 

органи, които не се заплащат. 
2 т./доклад 

3.12 
Експертни становища за изпълнителната, законодателната, съдебната и местна 

власт, които не се заплащат. 
1 т./становище 

3.13 
Изработване на уникални апарати за участие в международни програми, които 

не са икономическа дейност.  
10 т./апарат 

3.14 
Образователни курсове и семинари (не по-малко от 30 уч. часа), които са 

организирани от институтите на БАН.  
5 т./курс (семинар) 

3.15 

 Публични лекции и медийни изяви на учения в качеството му на експерт в 

научната област на съответния институт. 

 

1 т./изява 

 

Допълнителни бележки: 
1
 „Монография” (в това число речници и енциклопедии, равни по обем и научна стойност на монография) е публикувано 

научно издание, което отговаря на т. 10 от §1 на Допълнителните разпоредби към ЗРАСРБ, както и на т. 5 от Забележките 

към Правилника на МС за прилагане на ЗРАСРБ. 
2
 По изготвен списък от Съвета за издателска дейност към УС на БАН. 

3
 Монографии, които не са премирани по т. 1.6а се определят с конкретно предложение от научните съвети на 

институтите и се одобряват от Съвета за издателска дейност към УС на БАН.  
4 
С бюджет над сума, която се определя от всяко самостоятелно звено в съответствие със спецификата му.  

5 
Минимум 30 участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ  

 

          Приемат се с решение на НС на звено 

 

1. Всяко звено в съответствие със спецификата на дейността си, може да въведе допълнителни критерии или 

коригиращи коефициенти на съществуващи критерии. 

2. За всеки учен, сборът на точките по допълнителните критерии не трябва да надхвърля 40% от сбора на 

точките по базисните критерии в атестационната му карта. 

3. За звена, които са ангажирани в оперативна или музейна дейност, се допуска корекция до 50%. 


