
Име:
Секция: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Публикационна дейност

Приложение 1.1: Списък на публикациите с включени ISSN и ISBN и с раздели:
1.1.1.  Научни публикации в списания и периодични издания:
1.1.1.1.  в чужбина,

1.1.1.1.1. излезли от печат през 2010 г.;
1.1.1.1.2. приети за печат през 2010 г., с документ за приемане от 

издателя;
1.1.1.2.   в България

1.1.1.2.1. излезли от печат през 2010 г.;
1.1.1.2.2. приети за печат през 2010 г., с документ за приемане от

издателя;
1.1.2.  Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,

както и в тематични сборници:
1.1.2.1.  в чужбина,

1.1.2.1.1.  излезли от печат през 2010 г.;
1.1.2.1.2. приети за печат през 2010 г., с документ за приемане от издателя;

1.1.2.2.  в България,
1.1.2.2.1. излезли от печат през 2010 г.;
1.1.2.2.2. приети за печат през 2010 г., с документ за приемане от издателя;

1.1.3. Монографии и сборници:
1.1.3.1. в чужбина;
1.1.3.2. в България.

       1.1.4. Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации:
1.1.4.1. книги и брошури;

1.1.4.2. статии;
1.1.4.3. учебници и печатни учебни пособия, (отделно за висши училища, за

средни училища и др.)

Описанието  на  публикувана  СТАТИЯ да  съдържа:  автори,  наименование  на
списанието, поредицата или сборника, том, книжка, страници от-до, година (2010).

Описанието на публикувана  КНИГА да съдържа: автори, заглавие,  издателство,
град, година (2010), общ брой на страниците, илюстрациите и фигурите.

Публикации извън посочената схема няма да бъдат разглеждани



ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Списък на готови за стопанска реализация научни продукти

Наименование Вид продукта (метод, алгоритъм,
система, устройство и т.н.)

Авторски колектив Области на възможно приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Реализирани през 2010 г. научни продукти

Наименование Рег. № на
патента

Организация-ползвател Форма на
участие на звеното в

реализацията
(продажба,

внедряване и пр.)

Ефект от реализацията Трансферирани
технологии по договор в

предприятия

Приложение 5.2: Участие в подготовка на кадри

5.2.1. Лекции спецкурсове
Тема Висше училище часове

5.2.2. Упражнения, семинари
Тема Висше училище часове

5.2.3. Следдипломни квалификации и специализации
Тема Място часове

5.2.4. Школи и др.
Тема Място Междунар. или не Бр.  участници

Приложение 5.5: Списък на съвети, комисии и други експертни органи на външни за БАН институции (правителствени и
неправителствени), фондации, организации, издателства и др., в които участват учен или специалист от звеното



Наименование Вид 
(съвет, комисия,  други експертни органи на външни за БАН

институции (правителствени и неправителствени),
фондация, организация, издателство и др)

Приложение 5.6: Списък по раздели на писмено представени от служителя на звеното: концепции, програми, прогнози, експертизи,
становища, консултации, рецензии (вкл. и за научни степени и звания) и др. подобни).

Наименование Вид 
(концепция, програма, прогнози, експертиза, становище,

консултация, рецензия

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Патентно-лицензионна дейност, включително лични патенти на служитела от звеното

Приложение 6.1: Поддържани защитни документи

Автори Наименование Страни От кога се 
поддържа

Разходи по 
поддържането през 

2010

Участие на външни лица 
и организациив тези 

разходи

Постъпления от 
лицензионна 

реализация (по 
години)

Приложение 6.2: Подадени заявки за защитни документи, които са в процедура 

Автори Наименование Страни Очакван разход за поддържането

Приложение 6.3: Прекратено поддържане на защитни документи през 2010 г. 



Автори Наименование Страни Причини за прекратяването По чие решение
Годишна сума за 

поддържане досега

Приложение 6.4: Защитени патенти и лицензи, и внедрени у нас и в чужбина през 2010 г. 

Автори Наименование Страни
Постъпления от лицензионна 
реализация досега по години



Приложение 7.3: Осъществени командировки за участие в научни прояви (конгреси,
конференции и др.) в чужбина

Наименование на научна
проява

Дата Страна Осигурени финансово
от (изброяват се
източниците на
финансиране)

Приложение 7.6: Списък на специализации (с командировки със заповед за
специализация)

Приемаща институция  Страна Начало на
специализацията

Срок

Приложение 7.7:  Командировки за дългосрочни научни изследвания или за четене на
лекции в чужбина

Приемаща институция  Цел на
командировка

Страна Начало на
пребиваването

Срок

Приложение  7.9:  Осъществените  през  годината  командировки  в  чужбина  по
организационни и административни задачи 

Цел на командировка Дата Страна Осигурени финансово
от (изброяват се
източниците на
финансиране)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Участие в Редакционни колегии на списания у нас и в чужбина

Наименование на списание ISSN Страна


