
 

 

ПРАВИЛА 

за разпределяне на средствата, получени от БАН за първия етап на НП 

„Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни и 

научни списания и отворения достъп до научна информация“ 

 

1. На разпределяне подлежат ВСИЧКИ средства по програмата, преведени в Института от 

БАН-Администрация. 

2. Разпределянето на средства става съгласно списъка с публикации, попадащи в категории 

Q1 и Q2, взети от Годишния отчет на ИИКТ за 2020 г. и съгласувани с Управителния съвет 

на БАН. 

3. Разпределянето на средства се извършва на базата на утвърдена от Управителния съвет на 

БАН методика за точкуване на ПУБЛИКАЦИИТЕ, а именно: 

a. Публикации от категория Q1: 

i. 6 точки, ако частта на съавторите от ИИКТ е над или равна на 10% от 

общия брой на авторите, 

ii. 3 точки,  ако частта на съавторите от ИИКТ е под 10%, но по-голяма или 

равна на 1% от общия брой на авторите, 

iii. 0.3 точки, ако частта на съавторите от ИИКТ е под 1%  от общия брой на 

авторите. 

b. Публикации от категория Q2: 

i. 4 точки, ако частта на съавторите от ИИКТ е над или равна на 10% от 

общия брой на авторите, 

ii. 2 точки,  ако частта на съавторите от ИИКТ е под  10%, но по-голяма или 

равна на 1% от общия брой на авторите, 

iii. 0.2 точки, ако частта на съавторите от ИИКТ е под 1%  от общия брой на 

авторите. 

4. Получените в Института средства за първия етап на Програмата се разпределят САМО 

между изследователите от Института, които са автори/съавтори на публикациите, 

посочени в т.2, и са на щат в Института към 01.11.2022 г. или са докторанти на Института 

към указаната дата.  

5. Разпределението на средства между автори/съавтори от Института става по формула: 

 

 F(Изследователi) =S(Институт)*T(Изследователi)/∑T((Изследователi), 

където: 

 F(Изследователi)  – сумата, която получава даден изследовател от Института 

 S(Институт) - сумата по програмата, получена от Института 

T(Изследователi) –  сумата от точки за АВТОРСТВО  на даден изследовател от Института 

                                  за публикации от списъка, посочен в т.2 на настоящите Правила. 
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6. Индивидуалният брой точки за АВТОРСТВО на една публикация от списъка, упоменат в 

т.2, се определя като брой точки за съответната публикация в ИИКТ, изчислен съгласно 

посочената в т. 3 методиката, разделен на броя на съавторите от Института, които 

удовлетворяват изискванията, посочени в т. 4. 

7. Публикациите от списъка, упоменат в т.2, в които няма нито един съавтор от Института, 

отговарящ на посочените в т. 4 изисквания, не се точкуват. 

8. Изчисляването на точките за авторство на публикациите от списъка посочен в т.2, както и 

на средствата, които съответните автори/съавтори ще получат за тях, се прави от 

Атестационната комисия, избрана от Научния Съвет на Института. 

9. Информацията за списъка на включените в точкуването публикации от т. 2, както и за броя 

точки за авторство на тези публикации, изчислен съгласно т. 6, е публично достъпна за 

служителите на Института. 


