Българска академия на науките
VІI-то О б щ о с ъ б р а н и е
ПРОТОКОЛ
от 26-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 15.01.2018 г.
Присъстващи:
Отсъстващи:

93 членове на ОС на БАН
11 членове на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на ОС е част от стенограмата от
заседанието, като няколко членове на ОС се включиха в заседанието по-късно,
а някои напуснаха заседанието по-рано по уважителни причини.
Проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, представи изпратения
дневен ред и уточни, че има две предложение за включване в точка Разни от
проф. Катя Георгиева и от доц. Генадий Агре. След гласуване и двете предложения бяха отхърлени.
Дневният ред бе гласуван и приет от членовете на ОС на БАН.
Дневен ред:
1. Корекция на бюджета на Българска академия на науките за 2017 година.
2. Обсъждане на критерии за разпределение на Компонента 2 от бюджетната субсидия на БАН.
3. Разни.
По първа точка от дневния ред проф. Евелина Славчева напомни, че подготвените от ръководството материали и становището на Финансовоикономическата комисия за корекция на бюджет 2017 г. са изпратени на членовете на ОС. Поради липса на изказвания беше проведено гласуване.
ОС на БАН реши:
1. Приема корекцията на бюджета на БАН за 2017 година.
По втора точка от дневния ред проф. Славчева даде думата на проф. Пашева, председател на Комисията за научна политика и стратегия. Проф. Пашева
заяви, че комисията се е стремила да предложи критерии, които да са максимално близки до подготвяните в МОН и съобразени с някои реалности в Академията. Проф. Пашева представи предложението на КНПС Компонент 2 да
бъде формиран от три части:
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1) Първата част на Компонент 2 включва критерии, които оценяват и стимулират научно-изследователската дейност и качеството на научната
продукция на звената на БАН с два подкритерии:
- публикационна активност и патенти;
- цитати.
2) Втората част на Компонент 2 отразява привлечени средства от външни
източници на конкурсен принцип извън субсидията на БАН като РП на
ЕС и други международни финансиращи източници и национални финансиращи организации.
3) Третата част на Компонент 2 включва критерии, които да оценяват и
стимулират развитието на научния капацитет на звената на БАН, с два
подкритерия:
- защитили докторанти;
- брой служители на основен трудов договор с научни степени.
Според проф. Пашева с тези параметри могат да участват всички звена на БАН
от различните научни направления.
Акад. Ревалски се включи уточнявайки, че допълнителните средства отпуснати
от правителството не могат да бъдат разпределяни по равно, а увеличението
ще е на базата на научните резултати, като различните видове науки няма да
бъдат противопоставяни. Акад. Ревалски напомни, че в Академията се извършват много обществено значими експертни дейности за климата, националната
сигурност, отбраната и др. и предложи във втората част на К2 да се предвидят
до 5% за тях, което ще е силен сигнал към обществото.
Проф. Славчева напомни, че и Финансово-икономическата комисия също е
подготвила становище по обсъждането на бюджета и е направила свои предложения, някои от които са различни от тези на КНПС. Затова проф. Славчева
предложи обсъждането да започне от точката, в която има съвпадение в становищата на двете комисии – заплащането на научните степени и звания по К2,
трета част.
След проведена дискусия ОС на БАН реши:
2. Средствата за възнагражданията за научни степени „доктор“ и
„доктор на науките“ да бъдат изплащани от Компонент 2.
3. Изплащането на защитилите докторанти да става по фиксирани суми.
По останалите точки се проведе задълбочена дискусия, в която взеха активно
участие много от членовете на ОС и членове на Ръководството на БАН.
Бяха обсъдени Критерий 1 и Критерий 2 на Компонент 2, както по отношение на
съдържанието, така и относно формулиране наименованията. Бяха направени
предложения и се обсъдиха разпределението на средствата по отделните критерии и отчетния период за отделните части на Компонент 2.
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ОС на БАН реши:
4. Патентите и полезните модели да бъдат включени към публикационна активност.
5. Критерии 1 на Компонент 2, който оценяват и стимулират научноизследователската дейност и качеството на научната продукция на
звената на БАН:
- Публикационна дейност – 55%
- Цитирания – 25%
Отчетен период - 2 години.
Членовете на Общото събрание приеха предложението на проф. Славчева
разпределението на Критерий 1 на Компонент 2 по видове публикации, патенти
и полезни модели и тяхната тежест да бъдат обсъдени на следващото заседание на ОС.
6. Критерии 2 на Компонент 2, които отчитат общественото и икономическо въздействие на дейността на звената на БАН:
-

-

Привлечени средства от външни източници извън субсидията
на БАН - 15%
Отчетен период – 5 години.
Дейности, пряко обслужващи държавата и обществото – 5%
Отчетен период - 1 година.

7. Критерии 3 на Компонент 2, които оценяват и стимулират развитието на научно-изследователския капацитет на звената на БАН:
-

-

Защитили докторанти:
• докторанти държавна поръчка или на свободна подготовка,
които са на щат в звеното – 5000 лв.;
• докторанти на свободна подготовка от външни фирми и организации - 1000 лв.
Научни степени на изследователите на основна работа в звената
на БАН.
Отчетен период – Последната 1 година.

Председател на VII-то ОС на БАН:
Проф. дхн Евелина Славчева
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