
ЗЗАА  ААККААДДЕЕММИИЧЧННААТТАА  ДДЛЛЪЪЖЖННООССТТ  „„ДДООЦЦЕЕННТТ““  
 

Минимален брой точки по показатели за професионални направления 
4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки 

Гр. 
пок. Показатели Брой точки 

А 1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и 
научна степен „доктор“ 50 

В 

Показатели 3 или 4 100 
3. Хабилитационен труд – 
монография, или 
4. Хабилитационен труд – научни публикации в издания, 
които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация (Web of Science и Scopus, 
Zentralblatt, MathSciNet, ACM Digital Library, IEEE Xplore и 
AIS eLibrary) 

100 за монография 
50 за публ. в Q1 
40 за публ. в Q2 
30 за публ. в Q3 
24 за публ. в Q4 
20 за публ. в издание 
със SJR без IF 
12 за други 

Г 

Сума от показатели от 5 до 10 260 
5. Публикувана монография, която не е представена като 
основен хабилитационен труд 30 

6. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен 
труд за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“ или за присъждане на научна степен „доктор на 
науките“ 

20 

7. Научни публикации в издания, които са реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация (Web of Science и Scopus, Zentralblatt, 
MathSciNet, ACM Digital Library, IEEE Xplore и AIS 
eLibrary) 

50 за публ. в Q1 
40 за публ. в Q2 
30 за публ. в Q3 
24 за публ. в Q4 
20 за публ. в издание 
със SJR без IF 
12 за други 

8. Публикувана глава от книга или колективна монография 15 
9. Изобретение, патент или полезен модел, за което е издаден 
защитен документ по надлежния ред 25 

10. Публикувана заявка за патент или полезен модел 15 

Д 

Сума от точки в показател 11 70 
11. Цитирания в научни издания, монографии, колективни 
томове и патенти, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация (Web of 
Science и Scopus, Zentralblatt, MathSciNet, ACM Digital 
Library, IEEE Xplore и AIS eLibrary) 

6 за WoS или Scopus 
3 за други 

Е 

Сума от показатели от 12 до края 20 
12. Придобита научна степен „доктор на науките“ 75 
13. Ръководство на успешно защитил докторант (n е броят 
съръководители на съответния докторант) 50/n* 

14. Участие в национален научен или образователен проект 10 
15. Участие в международен научен или образователен 
проект 20 

16. Ръководство на национален научен или образователен 
проект 20 



17. Ръководство на българския екип в международен научен 
или образователен проект 50 

18. Привлечени средства по проекти, ръководени от 
кандидата 

1 точка за всеки 
5000 лв. 

19. Публикуван университетски учебник или учебник, който 
се използва в училищната мрежа 40/n 

20. Публикувано университетско учебно пособие или учебно 
пособие, което се използва в училищната мрежа 20/n 

 
* Не се извършва деление на броя съръководители на докторанта, ако те са от различни 
научни области. 
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Минимален брой точки по показатели за професионални направления 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика и 
5.3. Комуникационна и компютърна техника 

Гр. 
пок. 

Показатели Брой точки 

А 1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и 
научна степен „доктор“ 

50 

В 

Показатели 3 или 4 100 
3. Хабилитационен труд – 
монография, или 
4. Хабилитационен труд – научни публикации (не по-малко 
от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация (Web of 
Science и Scopus) 

100 за монография 
60/n за всяка 
публикация 

Г 

Сума от показатели от 5 до 11 220 
5. Публикувана монография, която не е представена като 
основен хабилитационен труд 30 

6. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен 
труд за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“ или за присъждане на научна степен „доктор на 
науките“ 

30 

7. 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 

8. 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 

9. Публикувана глава от книга или колективна монография 10/n 
10. Реализирани авторски проекти в областта на 
архитектурата или дизайна 30/n 

11. Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на 
архитектурата или дизайна 35 
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Д 

Сума от показатели от 12 до 15 60 
12. Цитирания в научни издания, монографии, колективни 
томове и патенти, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация (Web of 
Science и Scopus) 

10 

13. Цитирания в монографии и колективни томове с научно 
рецензиране 3 

14. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с 
научно рецензиране 2 

15. Рецензии за реализирани авторски продукти в 
специализирани издания в областта на архитектурата или 
дизайна 

10 

Е 

Сума от показатели от 16 до края 20 
16. Придобита научна степен „доктор на науките“ 40 
17. Ръководство на успешно защитил докторант (n е броят 
съръководители на съответния докторант) 40/n 

18. Участие в национален научен или образователен проект 10 
19. Участие в международен научен или образователен 
проект 20 

20. Ръководство на национален научен или образователен 
проект 20 

21. Ръководство на българския екип в международен научен 
или образователен проект 40 

22. Привлечени средства по проекти, ръководени от 
кандидата 

1 точка за всеки 
5000 лв. 

23. Публикуван университетски учебник или учебник, който 
се използва в училищната мрежа 40/n 

24. Публикувано университетско учебно пособие или учебно 
пособие, което се използва в училищната мрежа 20/n 

25. Публикувана заявка за патент или полезен модел 20 
26. Призната заявка за полезен модел, патент или авторско 
свидетелство 40 

27. Награди на конкурси за архитектура или дизайн, дадени 
от национални професионални форуми и организации 10 

28. Награди на конкурси за архитектура или дизайн, дадени 
от професионални форуми и организации в чужбина 20 
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