
 

КАРТА  

за оценка на кандидат за участие в третия етап на Национална програма 

„Млади учени и постдокторанти“ в НИМХ 

 

 

Име на кандидата:……………………………………………………………………………………. 

Академична длъжност и/или научна степен:………………………………………………………. 

Модул на Програмата: ………………………………………………………………………………. 

Тема ……………………………………………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Научен ръководител: ………………………………………………………………………………… 

 

 

І. Научноизследователска и научно-приложна работа през последните 3 години (2018-2020 г.) 

Показатели за оценка 
Точки за 

1 бр.  
Брой 

Оценъчни 

точки 

(самооценка) 

Оценъчни 

точки 

(комисия)  

 

1.1. Публикации1     

1.1.1. Статия в списание с ISI импакт-фактор 25/n    

1.1.2. Статия в международно списание без 

ISI импакт-фактор 
15/n    

1.1.3. Статия в национално списание без ISI 

импакт-фактор 
12/n    

1.1.4. Доклад, публикуван в издание, 

реферирано/индексирано в световноизвестни 

бази данни с научна информация 

15/n    

1.1.5. Доклад, публикуван в сборник трудове 

от научна конференция, 

рефериран/индексиран в бази данни с научна 

информация 

10/n    

1.1.6. Доклад публикуван в сборник трудове 

от научна конференция  
6/n    

1.2. Цитирания (без автоцитирания)2     

1.2.1. Цитирания в издания реферирани/ 

индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация  
5/n    



1.2.2. Цитирания в международни издания 4/n    

1.2.3. Цитирания в национални издания 2/n    

1.2.4. Цитирания в дисертации  1/n    

1.3. Непубликуван доклад на научен 

форум 
    

1.3.1. Непубликуван доклад/постер на 

международен научен форум 
4/n    

1.4. Научни проекти     

1.4.1. Ръководител на научен проект, 

финансиран от външни за България 

източници  
20    

1.4.2. Участник в научен проект, финансиран 

от външни за България източници  
10    

1.4.3. Ръководител на научен проект, 

финансиран от български източници  
8    

1.4.4. Участник в научен проект, финансиран 

от български източници  
5    

1.4.5. Ръководител на научен проект, 

финансиран от НИМХ  
6    

4.6. Участник в научен проект, финансиран 

от НИМХ  
4    

1.5. Създаване на информационни 

системи и продукти, сервизна дейност 
    

1.5.1. Ръководител на създаването/ 

поддръжката на информационни системи и 

продукти (системи за ранно предупреждение, 

бази данни, WEB ориентирани системи за 

доставка на информация и продукти, и др.) 

35    

1.5.2. Участник в създаването/поддръжката на 

информационни системи и продукти (системи 

за ранно предупреждение, бази данни, WEB 

ориентирани системи за доставка на 

информация и продукти, и др.) 

25    

1.5.3. Мониторинг на хидрометеорологичните 

ресурси и показатели, поддръжка на 

мониторинговите мрежи на НИМХ, обработка 

на информация 

15/год.    

1.5.4. Осигуряване на оперативни 

информационни системи 
15/год.    

1.5.5. Извършване на регулярна сервизна 

дейност  
5/год.    

1.6. Експертна, консултантска и друга 

дейност в помощ на институции и органи 

на управление 

    

1.6.1. Становища в помощ на институции и 

органи на управление 
15/n    

1.6.2. Експертизи в помощ на институции и 

органи на управление 
10/n    

1.6.3. Регулярна консултантска дейност в 

помощ на институции и органи на управление 
3/год.    



1.6.4. Методично осигуряване и развитие на 

системите за контрол и мониторинг  
5/год.    

1.6.5. Ръководител на създаването на методики 

и модели за целите на външни организации 
25    

1.6.6. Участник в създаването на методики и 

модели за целите на външни организации 
30/n    

1.7. Награди, грамоти, сертификати и други 

материали за научни/научно-приложни 

постижения  
 

1    

ІІ. Проект на предложение за научноизследователска работа в рамките на третия етап на 

     програмата 

 
Максимален 

брой точки 

Оценъчни точки 

(комисия) 

2.1. Актуалност на проблематиката 10  

2.2. Реалистичност на поставените цели, 

задачи и срокове 
20  

2.3. Добре обоснована тема с предвидена за 

публикуване поне една статия в 

индексирано и/или реферирано списание 

30  

2.4. Значение за кариерното развитие на 

кандидата 
20  

 ОБЩО  

 

1 Нормирането на точките за авторство става чрез разпределителен протокол подписан от всички автори, а 

при липса на такъв точките се делят на броя на авторите n. 

2 Нормирането на точките за цитиранията на дадена публикация става чрез делене на броя на авторите n. 

 

 

Комисия: 


