Методология на оценяването на индивидуалния принос на
служителите на ИИКТ-БАН към компонент К2 на Института за
предходната година и правила за изчисляване на индивидуалното
възнаграждение, съответстващо на изчисления принос
(Приета от НС на ИИКТ.БАН на ….)
1. Мотивировка
Настоящите методология и правила са разработени във връзка с решението на ОС на
БАН (Протокол № 54/27.01.2020 г.) за разпределяне на част от годишния бюджет на
всеки от институтите на БАН (компонент К2) между служителите на съответните
институти.
Предлаганият документ представлява адаптация на методологията на оценяването на
индивидуалния принос на служителите на ИИКТ-БАН към компонента К2 на
Института за предходната година и правилата за изчисляване на индивидуалното
възнаграждение, съответстващо на изчисления принос, приети от НС на ИИКТ-БАН с
Протокол № 5/3.06.2020 г.и успешно прилагани през 2020 г. Предлаганите в документа
промени са свързани с новите КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ за оценка на
научноизследователската дейност, осъществявана от самостоятелните научни звена
(СНЗ) на БАН, приети с решение на Общото събрание на Българската академия на
науките от 05.02.2018 г. и актуализирани на 22.07.2019 г. и 12.07.2021 г.
В документа са добавени и някои уточнения на термините, възникнали при прилагането
през 2020 г. на разработените през 2020 г. методология и правила.
2. Обхват на документа и базови принципи
•

На разпределяне подлежат 50% * (K2 – K2б), където К2б е част от К2,
съответстваща на НАУЧЕН КАПАЦИТЕТ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА
АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ (надбавките за степените „д-р“ и „дн“), които се
изплащат индивидуално.

•

Индивидуалният принос и съответното възнаграждение се изчисляват за всички
служители на Института, които:
1. са били част от щатния или асоциирания състав на Института през
предходната година и
2. резултатите на които са включени в Годишните отчети на Института за
предишните 2 години и са били отчетени при формирането на компонент К2
на Института за предходната година и
3. не са получили допълнителната стипендия за предходната година като
докторанти на Института

•

Оценяването на служителите на ИИКТ-БАН се базира върху КРИТЕРИИ И
ПОКАЗАТЕЛИ за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от
самостоятелните научни звена (СНЗ) на БАН, приети с решение на Общото
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събрание на Българската академия на науките от 05.02.2018 г. и актуализирани на
22.07.2019 г. и 12.07.2021 г.
Уточнение:
Съгласно
КРИТЕРИИ
И
ПОКАЗАТЕЛИ
за
оценка
на
научноизследователската дейност, осъществявана от самостоятелните научни звена
(СНЗ) на БАН, актуализирани на 12.07.2021 г, „асоцииран учен“ е учен, който не
заема щатно място, публикува от името на СНЗ и не посочва в публикациите си друга
принадлежност към научна институция.
3. Оценяването на индивидуалния принос по раздел 1-a. НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ
Оценяването на индивидуалния принос на служителя на ИИКТ-БАН по този раздел
става в съответствие с показателите и критериите на раздел 1-a. НАУЧНА
ПРОДУКЦИЯ, приетите от ОС-на БАН на 12.07.2021 г. със следните уточнения:
•

За оценка се използват данните от системата Соникс, включени в Годишните
отчети на Института и използвани при изчисляване на компонента К2 на
Института за предходните 2 години. Това са данните, които след първоначалното
въвеждане в системата от служителя на Института, са били проверени и (при
необходимост) коригирани от съответната Комисията по проверка на данни на
Института и след това одобрени от Научния секретар на направлението.

•

При изчисляване на броя на точките за всяка научна публикация, патент или
полезен модел, броят на точките, изчислен съгласно приетите от ОС-БАН
„Критерии и показатели…” , се дели на броя на автори от Института.

•

Ако авторът на публикация указа повече от едно място на работа (affiliation)
освен Института, полученият брой точки се дели на броя на указаните места на
работа.

Уточнение: Под термина „автор от Института” се подразбира служител на
Института, който е бил на щат в ИИКТ-БАН или асоцииран член на ИИКТ-БАН, или
се обучавал в Института в годината, когато съответната публикация, патент или
полезен модел са били включени в Годишния отчет на Института.
4. Оценяването на индивидуалния принос по раздел 1-б. ЦИТИРАНИЯ
Оценяването на индивидуалния принос на служителя на ИИКТ-БАН по този раздел
става в съответствие с показателите и критерии на раздел 1-б. ЦИТИРАНИЯ, приетите
от ОС-на БАН на 12.07.2021 г. със следните уточнения:
•

За оценка се използват данните от системата Соникс, включени в Годишните
отчети на Института и използвани при изчисляване на компонента К2 на
Института за предходните 2 години. Това са данните, които след първоначалното
въвеждане в системата от служителя на Института, са били проверени и (при
необходимост) коригирани от съответната Комисията по проверка на данни и
след това одобрени от Научния секретар на направлението.

•

При изчисляване на броя на точките за всяко независимо цитиране, броят на
точките, изчислен съгласно приетите от ОС на БАН
„КРИТЕРИИ И
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ПОКАЗАТЕЛИ…” , се дели на броя на автори от Института на цитираната
публикация.
•

Ако авторът на цитираната публикация указва повече от едно място на работа
(affiliation) освен Института, полученият брой точки се дели на броя на
указаните места на работа.

Уточнение: Под термина „автор от Института на цитираната публикация” се
подразбира служител на Института, който е бил на щат в ИИКТ-БАН или асоцииран
член на ИИКТ-БАН, или се е обучавал в Института в годината, когато съответното
цитиране е било включено в Годишния отчет на Института.
5. Оценяването на индивидуалния принос по раздел 3-a. ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА
Оценяването на индивидуалния принос на служителя на ИИКТ-БАН по този раздел
става в съответствие с показателите и критерии на раздел 3-a. ПОЛУЧЕНИ
СРЕДСТВА, приетите от ОС на БАН на 12.07.2021 г. със следните уточнения:
•

Данните за постъпили през предишната година в Института финансови средства
по всеки конкретен проект се взимат от Главния счетоводител на Института

•

Индивидуалното разпределение на постъпилите по проекта през предишната
година финансови средства се прави на базата на възлагателна заповед за
участниците в проекта и разпределителен протокол, изготвени и предоставени
на Комисията от ръководителя на проекта.

6. Оценяването на индивидуалния принос
по раздел 3-б. ДЕЙНОСТИ В
ДИРЕКТНА ПОЛЗА НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ОБЩИНИТЕ,
ДЪРЖАВАТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ
Оценяването на индивидуалния принос на служинеля на ИИКТ-БАН по този раздел
става в съответствие с показателите и критерии на раздел 3-б. ДЕЙНОСТИ В
ДИРЕКТНА ПОЛЗА НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ОБЩИНИТЕ,
ДЪРЖАВАТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ, приетите от ОС на БАН на 12.07.2021 г. със
следните уточнения:
•

За оценка се използват данните от системата Соникс, включени в Годишния
отчет на Института и използвани при изчисляване на компонента К2 на
Института за предходната година. Това са данните, които след
първоначалното въвеждане в системата от служителя на Института, са били
проверени и (при необходимост) коригирани от съответната Комисията по
проверка и след това одобрени от Научния секретар на направлението.

•

Индивидуалното участие в декларираната в системата Соникс дейност се
определя на базата на разпределителен протокол, изготвен и предоставен на
Комисията от организатора на съответната дейност.

7. Правила за изчисляване на индивидуалното възнаграждение
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•

Част от получените от Института средства по К2 (50% * (K2 – K2б)), се разделят на
четири части, в съответствие с данните, използвани от ФИК на ОС на БАН при
изготвяне на бюджета на Института:
1.
2.
3.
4.

•

Индивидуалният принос на служителя на Института (като брой точки) се
изчислява в съответствие с описаната по-горе методология и също се разделя на
четири части:
o
o
o
o

•

К2П - НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ
К2Ц – ЦИТИРАНИЯ
К2С – ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА
К2Е - ДЕЙНОСТИ В ДИРЕКТНА ПОЛЗА НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
НА ОБЩИНИТЕ, ДЪРЖАВАТА И ЕС

Pi - НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ
Ci - ЦИТИРАНИЯ
Mi - ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА
Ei - ДЕЙНОСТИ В ДИРЕКТНА ПОЛЗА НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА
ОБЩИНИТЕ, ДЪРЖАВАТА И ЕС

Изчислява се цена за 1 т. за всеки от описаните по-горе четири раздела, формиращи
компонент К2 от бюджета на Института:
Cp =

К 2П
Np

∑ Pi

, цената (в лв.) на 1 т. в раздел „НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ”

с .1

където Np – e броят на служители на Института, имащи точки по този раздел
К 2Ц
Cc = Nc
, цената (в лв.) на 1 т. в раздел „ЦИТИРАНИЯ”
∑ Сi
с .1

където Nc – e броят на служители на Института, имащи точки по този раздел
К 2С
Cm = Nm
, цената (в лв.) на 1 т. в раздел „ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА”
∑ Mi
с .1

където Nm – e броят на служители на Института, имащи точки по този раздел
К 2E
Ce = Ne , цената (в лв) на 1 т. в раздел „ДЕЙНОСТИ В ДИРЕКТНА
∑ Ei
с .1

ПОЛЗА НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА
ОБЩИНИТЕ, ДЪРЖАВАТА И ЕС”
където Ne – e броят на служители на Института, имащи точки по този раздел

•

Индивидуалното възнаграждение на служителя на Института се изчислява по
формулата:
Вi = Pi*Cp + Ci*Cc + Mi* Cm + Ei*Ce
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