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          До:  

    Председателя на НС на ИФРГ 

          До:  

          Членовете на НС на ИФРГ  

 

ДОКЛАД 

от  доц. д-р Калина Ананиева 

Председател на атестационната комисия в ИФРГ 

 

      Уважаеми членове на НС на ИФРГ,  

 

       С настоящия доклад Ви информираме за резултатите от проведената атестация на 

служителите, заемащи академична длъжност и на постоянен трудов договор в ИФРГ, 

съгласно чл.16 от ЗРАСРБ и чл. 58(1) от Устава на БАН.  

       Атестационната комисия, назначена със заповед на Директора на ИФРГ № РД-01-26 

от 28.09.2021 г., е в състав: доц. д-р Калина Ананиева (научен секретар) - председател и 

членове: проф. д-р Катя Георгиева, доц. д-р Мария Генева, гл. ас. д-р Иван Илиев и гл. 

ас. д-р Гергана Михайлова. 

       Атестационната карта включва базисните критерии, приети от ОС на БАН 

(Протокол № 4 от 9.11.2020 г.), като са въведени и допълнителни критерии, които са 

обсъдени и приети на заседание на НС на ИФРГ (Протокол № 7 от 16.12.2020 г.). 

       Атестацията е проведена за период от 3 години (2018-2020 г.) съгласно правилата за 

провеждане на атестация на служителите в БАН, приета от ОС на БАН (Протокол № 4 

от 9.11.2020 г.) и решение на НС на ИФРГ (Протокол  № 5 от 1.06.2021 г.).  

       Атестирани са 32 служители на академична длъжност, в т.ч. 3 - професори, 8 -

доценти, 20 - главни асистенти и един асистент. За колегите, в отпуск по майчинство 

през по-малко от половината от атестационния период, се въвежда коригиращ 

коефициент. Не се атестират учените, които през атестационния период са преминали 

успешно през конкурс и заемат по-висока академична длъжност (4 колеги), както и 

колеги, дългосрочно отсъствали по майчинство (трима колеги). 
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        Обобщените резултати са представени в приложената таблица по академични 

длъжности, а класирането на учените следва низходящ брой точки. 

    Трябва да се отбележи, че настоящата атестация, която обхваща тригодишен 

период, в голяма степен се припокрива с резултатите за определяне разпределението на 

бюджетната субсидия по компонента 2, които се отнасяха за период от 2 години. За 

оптимизиране на дългосрочната атестация би било по-целесъобразно тя да се прави за 

един по-дълъг период от време, като например 5-годишен интервал между отделните 

атестирания, за да се очертаят качествените различия през изминалия период. Подобно 

е и изискването на чл. 16 от ЗРАСРБ. Тази препоръка би могла да се вземе предвид при 

допълването на чл. 58 (1) в актуализирания вариант на Устава на БАН. 

        Анализът на два от основните наукометрични показатели – брой цитирания и брой 

публикации, в някои случаи показва значителен превес на дела на цитиранията, 

очевидно резултат от завишения брой точки за цитиране в Scopus и Web of Science в 

атестационната карта на Института (0.5 т.). В базисната атестационна карта, приета от 

ОС на БАН, един цитат се оценява с 0.3 т.  Освен това, според базисните правила на 

БАН, за цитирания на научни трудове, в които кореспондиращия автор не е от БАН, и 

броят съавтори от института е под 5%, трябва да се въведе коригиращ коефициент. 

Комисията по атестиране, взимайки предвид тези съображения, предлага редуциране на 

точките за цитирания в Scopus и Web of Science до 0.3, както са разписани в базисната 

атестационна карта, както и въвеждане на коригиращ коефициент, който да се уточни и 

приложи при следващата атестация. Считаме че този подход ще даде един по-добър 

баланс между критериите при интегралната оценка на учените, която трябва да отразява 

всички дейности, включени в длъжностната характеристика на всяка академична 

длъжност.       

 

                                                         Председател на АК:  

                                                                                доц. д-р Калина Ананиева  

                                                          Членове на АК: 

                                                    проф. д-р Катя Георгиева 

                                                                                доц. д-р Мария Генева 

                                                            гл. ас. д-р Гергана Михайлова 

                                               гл. ас. д-р Иван Илиев 

                                                                                                    


