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Основна цел 

• на ниво звено на БАН

информацията, необходима при оформянето на 
годишните отчети

• на ниво служител на БАН

(част от) информацията, при атестациите на 
съответното лице



Видове потребители

• служител 
- достъп до въведените от него данни и до колективните дейности, в които е участник

• ръководител/секретар на секция
достъп до данните на хората от секцията с цел:
- поправка на евентуални грешки, пропуски и дублирания;
- справки, обхващащи данни на ниво “секция” 

• научен секретар на звено
- изготвя справките на ниво "звено", касаещи годишните отчети на звеното

• администратор на звено
- въвежда състава и дава паролите за достъп на лицата от звеното
- управлява филтрите на справките по потребители

• научен секретар на направление
- справки по звената от направлението (може да избира кое звено или група звена да участват 
в справката)

• администратор на ниво БАН
- създава нови звена
- създава акаунтите на администраторите на звената
- управлява филтрите на справките по дейности



Видимост на данните

служител

секретар на секция

научен секретар на звено

Институт А
Направление X

Институт В
Направление Х

научен секретар по направление Х

служител

секретар на секция

научен секретар на звено

служител

секретар на секция

научен секретар на звено

служител

секретар на секция

научен секретар на звено

Институт C
Направление Y

Институт D
Направление Y

научен секретар по направление Y

научен секретар на БАН (администратор на ниво БАН)



Дейности
• Звено

– Научни мрежи 
– Научно сътрудничество 
– Членство на звеното в научни орг. 
– Гостували чуждестранни учени 
– Докторанти на звеното 

• Изследователска дейност
– Научни публикации и цитирания 
– Изнесени доклади на научни форуми 
– Участие в проекти на звеното 
– Лично участие във външни проекти 
– Лични стипендии и грантове 
– Дисертации 

• Приложна дейност
– Патенти (интелектуална собственост) 
– Реализация на научни продукти 
– Съставителска и редакторска дейност 
– Научнопопулярни публикации 
– Лекции и други обществени изяви 

• Учебна дейност
– Преподавателска дейност 
– Провеждане на школи/обуч.семинари 
– Учебници и учебни помагала 
– Участие в изпитни комисии 
– Ръководство на докторанти 
– Ръководство на дипломанти 
– Подготовка на специализанти 

• Организационна дейност
– Участие в органи на управление на БАН 
– Участие в експертни органи в областта на 

науката и висшето образование 
– Участие в органи на управление на научни 

учреждения, организации и ВУ 
– Членство в комитети на научни форуми 
– Членство в редакционни колегии и съвети 

на научни издания 
– Получени научни награди 

• Експертна дейност
– Участие в експертни органи и 

организации извън БАН 
– Експертизи в помощ на институции и 

органи на управление 
– Рецензии и становища по процедури 
– Други рецензии 
– Лично членство в научни организации 

• Помощни таблици
– Научни форуми 
– Научни организации 
– Университет/Изслед. институция 
– Научни издания 



Класификация на типовете дейности 
спрямо броя заети служители

• дейности, касаещи работата на звеното като цяло
(напр. "Гостували чуждестранни учени" и "Членство на звеното в научни 
организации“)

• дейности, касаещи група хора от звеното
(публикации, изнесени доклади, съставителски, участия в проекти на звеното...) 
Формулярите съдържат динамична част за описание на екипа, в която могат да 
бъдат добавяни хора от звеното или външни (в случая на публикации и доклади). 
Ако дадена дейност е въведена от един от членовете на екипа, останалите хора 
започват "да виждат" тази дейност в своите данни

• дейности, касаещи конкретно лице
(учебна дейност, експертна дейност и др.)













Изходящи справки (1)

• за всяка дейност могат да се запомнят определени 
конфигурации от условия, по които да бъде извличана 
информацията 

• всяка конфигурация се запомня под специфично име, 
с което се разпознава след това при избора на справка за 
изпълнение





Изходящи справки (2)

В момента системата позволява извеждане на справки, отнасящи се към конкретна 
дейност. 

Видове условия:

• Кои служители да участват
- От една страна – в зависимост от нивото на достъп
- От друга страна – задаване на допълнителни условия по служителите

• Условия по полетата, описващи дейностите. 
- това са относително постоянните конфигурации от критерии
- тук е възможността за запомняне на името на справката

• Периодът, който ни интересува, при извеждането на справката
- най-динамичният критерий затова задаването става в момента на избирането на 
справка за изпълнение
- в дейностите с повече от една времева данна - филтрите по дейностите 
запомнят и по кои от времевите полета искаме да извършваме филтрирането

• Дали влизат в отчета на звеното



Избор кой от запомнените филтри да се изпълни



Избор на останалите критерии





Благодарим за вниманието!

За контакти:

Красимира Иванова, kivanova@math.bas.bg

Димитрина Полимирова, dimitrina.polimirova@nlcv.bas.bg
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