
Критерии за разпределение на Компонент 2 от бюджета 

на ИОХЦФ-БАН за 2022 г. 

 

Средствата по Компонент 2 се разпределят по приета от ОС-8 на БАН методика, 

както следва: 

Компонент 2 (за ИОХЦФ-БАН) 908 091 лв.* 

Капацитет + общоакадемични звена 262 687 лв.* 

Остатък за разпределяне 645 404 лв.* 

51.13% 330 000 лв.* 

Научна продукция (публикации); 55% 181 500 лв. 

Цитирания; 25% 82 500 лв. 

Привлечени средства; 15% 49 500 лв. 

Дейности; 5% 16 500 лв. 

* За година (12 месеца) с включени осигуровки. 

Разпределението на допълнителното възнаграждение за научния състав на 

ИОХЦФ-БАН се извършва на база на актуалната атестация, която се извършва ежегодно 

и обхваща период от 3 години. През 2022 г. е проведена атестация на учените за 2021 г. 

и към резултатите са добавени резултатите от предходните 2020 и 2019 г. 

Атестационната карта е базирана на гласуваната от ОС-8 на БАН като са въведени 

коефициенти съобразно спецификата на дейностите в института. Тази актуализирана от 

ОС-8 на БАН и модифицирана с коефициенти от НС на ИОХЦФ атестационна карта е 

приложена за оценка на дейността на учените през 2020 и 2021 г. За предходната 2019 г. 

е прилагана утвърдената към момента карта, която се различава съществено както по 

точките, които се дават по отделните критерии, така и по формулировката на самите 

критерии. Тъй като средствата по Компонент 2 са разпределени от БАН на базата на 

постигнатите резултати през последните 2 години, при разпределението на 

възнагражденията на научния състав през 2022 г. се вземат под внимание единствено 

точките от атестационните карти за 2020 и 2021 г. 

При разпределението на допълнителните възнаграждения по Компонент 2 през 

2022 г. към резултатите от проведената през 2022 г. атестация на научния състав са 

добавени резултатите на атестиралите се и междувременно придобили научна степен 

и/или академична длъжност. 



Допълнителните критерии в атестационната карта за 2020 и 2021 г. включват: 1. 

„Научни резултати“ – участие на научни форуми, ръководство и участие в научни 

проекти и научно-приложна и иновационна дейност; и 2. „Научен капацитет“ – 

преподавателска дейност и обучение на дипломанти и специализанти; и „Обществено-

икономическо въздействие“ – участие в подготовка на документация по обществени 

поръчки, участие в комисии, експертни съвети, редакционни колегии и др. и анонимна 

(неплатена) рецензентска дейност. Тъй като тези дейности са от съществено значение за 

успешното развитие на ИОХЦФ, точките по тях са включени в критерий „Дейности“. 

 

Критерий 
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Научна продукция (публикации); 

55% 
А  Ка а 

СА 

181 500 
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*Коефициентът „К“ приравнява %точки за съответния критерий спрямо общия брой точки 

към приетото от ОС-8 на БАН разпределение, посочено в колона 1. 

Възнаграждението на учен (ВУ) по Компонент 2 за година с включени осигуровки 
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където К2 е сумата за разпределяне; 330 000 лв. 

Предвидени са добавки по Компонент 2 и на част от останалите служители. За 

специалисти с висше образование, административен и технически персонал, без чиято 

помощ съществена част от дейностите не биха могли да бъдат осъществени, са 

планирани добавки на обща стойност 13211.22 лв. за година с осигуровките; 2.05% от 

остатъка за разпределяне по Компонент 2. За колеги, които извършват регулярни 



общоинститутски дейности, напр. ръководители на лаборатории, поддръжка на основни 

за института инфраструктури, поддръжка на сървъра, мрежата и страницата на института 

и др., са планирани добавки на обща стойност 27136.56 лв. за година с осигуровките; 

4.20% от остатъка за разпределяне по Компонент 2. 

 

Допълнителните възнаграждения се дават въз основа на допълнително 

споразумение за срок от 1 година, считано от 01.06.2022 г. 

Критериите за разпределение на Компонент 2 от бюджета на ИОХЦФ-БАН 

за 2022 г. са обсъдени и приети от Научния Съвет на ИОХЦФ-БАН на заседание, 

състояло се на 09.06.2022 г. 

 

 

     Директор на ИОХЦФ-БАН: 

 /Проф. д-р Ваня Куртева/ 

София, 

10.06.2022 г. 

 


		2022-06-10T12:29:26+0300
	Vanya Bogdanova Kurteva-Lukanova




