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ПРАВИЛНИК

усJIовиятА и рЕдА зА придоБиRАнЕ

I{A [lАучI{и стЕпЕI{и и зд здЕмдIlЕ
IIА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИI{СТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ (СТЕФДII

:}А

AHI-EJIOB) ПРи БЬЛГАРСкА'tА АкАiIЕМия НА ItАУкИТЕ
I-лава IIърва

ОБЩИ ПОJIОЖЕНИЯ
Ч"ц, 1.(l) С този гIравиJIIIик се урежлат IIри}{циIIи,ге зzl придобиване I]al т{ауLI1Iи 01.сlIсttи,
IIроIIелури,ге TIo приемане и об1",lение на докторанти, IIо lIol,BT,prttl{alвaI{c tIa ltридобlt,t.t.t в
чуrкбина На)л{нИ с],еIIенИ и IIо заемане на ак2ч{емичните IIJI,ьх(ности в Инс1и1уr.а I1o
микробиология ,,Сте(lатт Анге.тlов" (ИМикIi) съг:tасно усJlовI,rята и
редzl, опрелеJIени със Заlсоttа
за развитието на акалемиLIния състаВ в Република Бъ;rгария (ЗРАСРБ), обrт.
ДВ. бр. 38 от 21 май
20l0 г., изм. {В. бр. 8I от 15 октомтври 2010 г., изм. ДВ.бр. 10l от:28 декември 2010 г,, изм.
f]R.
бр. 68 от, 2 август 20] 3 г., изN,L и доп, ДВ. бр. З0 от З април 20l8 г. и Правилника за прилагане на
зрАсрБ (ппзрАсРБ), тrрио,г с Пост,ановJIение J{:l 2O2l|0.09,2010 г. на МС, обн. ДВ. бр. 7.5 от
24.09.20l0 г,, изм, с ПостановJIснис Ns 44125.О2.2оll г. обн. ДВ.бр.I9108.03.2011 г,, изм.
ЩВ.
бр.9от З1 януари 2012 г., изм. l{B. бр, (l2 о.г 12 юли 2013 г.,лоп. !В. бр,60 от 22 юли 2О14
г.)изм. [В. бр.57 оr,28 юли 2015 г,,изп,L и лоrr, ffB. бр. 56от б юли 2018 изп,r. и логl.
f{B,
бр, l .5 от, 19 Февруари 2019г.
l Iрави.llttиКъ,г е съгласуваI{ и с IТравИJIниI{а за
условията и реда за придобиваI.Iс EIa научни
стеlIени и за заемаI{е на акалемиLIIII,I длъжFIостI4 в Българската акалемия на науки.l-е (Приет на 39
ОС lra БАI]/29.10.20l 8г.)
(2) Инсr,и,гу,гъ,г по п,ll,tкробио:Iогия ,,Сl,ефан Апге.llов" (ТrIМиrсIi) rз лейнос,гl-?l си IIо
ра:]вI,I-гI.{е',.о lIa
акit/{емI4tIIII4я със,гав се ръково/lи от:
1. Закона за paзBI,ITI4e,Io на акадсх,lиLIItиЯ със,гаlз в Репуб:rика Бъ;Iгztlэl,tя, l]zrKol,ta :]а
Бт,лгарската акалемия на науките и Закогtа за B}icIIJeTo образоваrFIие;
2, Прави.ltгIика за приJIагане на Закона за развитието lta zlкадемиLIния състав в Реttуб_тtика
Бт,лгария;
3. Устава lra БАН;
4. I1равилникrt за усло]]ията и реда Ira прилобиване }Ia науLtни степеIIи и за заемаIIе ]I;l
акалемиLIни лJIъ}кности в Бъ.ltгарската акztдемия Hzl ]{zlуките;
5. 'Гози I [равl4лIlик;
б. Изt,lскваllия, условия, правила 14 решения tla Научtlия съвет (НС) на ИМикБ.
(З) IIри rтротиворечие межлУ разJIиLIIIите актовс IIредип,lотво има юридиLIеският акт от IIо-висоIt
раIIг съгJIасно ал. 2.

(4)

С този IIраRиJIтIик се спазват мин,Iмални'е нацио'IаJIни изискRания I.T,M наrII{ата 14
lIрепо/{авателската деliтlост по Н?Угlgр, об.llас,l,и иlилчт tlросРсст,tсlна.ltttи IIаlIравJIсIIиrI,
акрелI{тиранИ за ИМикБ спореЛ зрАсрБ и правиJIника IIа IJAH, както и се опрелеля1

доIIъJiIIитеJII]и изlIскI]zlнI,Iя къп4 IIаучI{атzlи IIреIIолава,l,еJlска,га 21ейtlос.г FIzI канлилчl-гите зzi

придобиване на наrIна cT,eIleII и за заемане на академиLIFIите длъжности "гJIавен асистеII,тll,
"лоцент" и "професоlэ" в ИМикБ, описанl,т в IIри,поrкение 1.

(5) }lC Tra ИМрrкБ присма изисквrtI,Iия, усJIов}Iя, правилrl и репIения, с които
1. Условията и реда зzI откриване на акале]чтиIIгIлI длъжноот}I,

оIlрелеJrя:

2. Специ(lи.lни доII1,лIIителни изискваlния и показатели за заемане на акадсмт,I.I}IрIте
дJIъх(IIости ,,асистент", ,,глаlвен acLIcTeHT", ,,доцент" и ,,професор" и за /IоПУск2lне до
зttщI4,Iа на дисертационеFI Tpyl{,

3. Ус.ltовията и рсла за премиIIаване от академиtlнzl ллъжност на с,ыцата или на съответнtl
академиLILIа iUI,LжIIос,г о,l,друl,,о висше учиJIипIе или HayLIHtl оргаI,IизаrIия по акрелитирано

за ИlVIтlкБ професиоrlаJIт{о I{аправJIеIII,Iе, вклIочитеJ]FIо и от други европеЙски държави,
без ttотtttурс lT избор IIо I)еIIJение на [lC на ИМикБ,
4. Правила за рабо:гата на научншIе журита,
5, 11рави.шата за изсле/lоватеJIсItа натовареност в ИМикБ,
6, Условията и рела за подаване на документи за зашIита на дисертация за придобиване на
с],епеI{ите ,,доItт,ор" и ,)lIoк],op на на)aкит]е".

I{л. 1a(l) Каlrдидат,и,Iе за придобиваI{е }Izl IIаучна степен I,T за заемане на академичните
длъжности "главен асистсIIт", "доцент" и "прос]iесор" в ИМикБ трябва да отговорят IIа
с,ьот,вет,нит,е минимални национални изисквания к,ьм наr{ната и преполавателската дейност,
опрсllелетrи в IIриложеIIието по наrIни области иlиslи професиот{ални направления зLl всяка
iIayLIIIzl c],eIIeI{ и за всяка zlкzlлемиtlнzl щJIтr}Itност в,ьз основа на показат,еJIи,ге по чll. 26, ал. 2 o'l^
зрАсI,Б.
(2) МинимаJIFIитс изискваIIия за ИМикБ съо,гветстваf, IIа минималните тIаI]ионални изисI<ваIIия.
Те са съRI(угIтIосI,от изисквttI{Iая, всяко от които сс опрсдсJtя чрез tIисловите отоЙности на cltиl]
иJIи IIяt(олко обект:ивт{о измериNIи I]оказатсJIи, съот^IJосими към c,},o,I,Be1,I{aT,? I{ауqllз об.lrаст, утlили

професионално направлоние, като

:

1. Наукометриаtни IIоказатели, които отразяват научните резултати и техния отзвук
HZlyrlgu,ao Jlитера],ура,

t]

иlилп показа,геJII4, кои,го отразявzrг изi\{ерими постижен14я Kaтo:

а) брой авторски монографии,

б) брой публикации в рефериранr4 ииIIлексирани издания,
в) броri гJIавI4 в ItнI4ги,
г) брой ст,уllиl4 иlиlм обзори,
д) брой Ilитати без ав,гоIIи,га,I,и в реферирани 14 иIIдексирани излаIlия о,t ilруги aBTop14 tla
ttуб.пиttttцtrите Flа кандиJIuга,
е) брой подадени заявки за мех(дунаро/{ни патенти,
ж) брой поладени зtlявки зtI нациоI{алtlи IliIтетI,ги,
з) брой lrздаllени меж/{унаро t\ни иlиllи брой нациоIIаJIни патенf?I,
и) брой изнесеIII4 локлади -вклIоLII4телIIо пленарни и поканенI4, I,Izt научни конфереtlци1,1,
lloJ]yllcнll отJII,1Llия 14 llal,palll.r I]ъв връзка с I{аучните постижения на канлидата,
й) поrlучеrll4 о,гJll,lttия и llагра/Iи във l]р,ьзкzt с науLIFIите пости}келIия на каIIлилата,

к) броii участия в }IауLIни иlили организациоI{rIи

нациолIаJ]FIи ItoH (l epelf цлIи,

л) участия като релактор иJIи като

индексираIlи издания,

LIJIеII

KoN4lITeTpI

IIа меж/Iународни

на редакI{иоIIIIа колеглIя в реферирани

pI

и

м) брой ръковоl{ени успешно завършони научни проекти от кандидата в областта tla
съответната I{а)л{на дсйносrl
н) броii уLIастия като чJIен в успеIпIIо завършени наfIни проекти в областта rra
съотве,гLIfl т? Hayq112 дейност;

2,

IIоказатели, които отразявzlТ измерими академIлчIrи резултати

в преподаRателсI(ата
дейност, като:
а) брой заIIlитенИ поД рl,ководство на кандидата дисертаIIии за придlобиваltе ]la
образователната и научна степен "доктор",
б) брой въведени нови JIекционI,Iи курсове,
в) брой разработени I{ови }тIражнения за JIекционни курсове,
г) брой издадени уrебници в чуrкбина,
Л) брой издадени учебници иlили 1"'rебни пособия в Република България, вклюLIително
електронни уrебницl,t
е) рl,ковоДство I]i,t магистърСки иlилИ бакалавт,рОки програМи и др},r-И схолни академиLIни
IIосl,лIжения в преподавателската дейтtост"

(3) МинимrалFIите националIIи изискваниrI в област ,,Природtти науки " и ,,'ГехниLIески tTaylt1,I" и
съответните професиоIiаJIни нt,tправJIепрIя се изразяRа,г в п,IрIнимаJIен брой .гочttи, които трябва да
IIоjIrIИ капдилатЪт в съответствие с иплI,IвилуаJIIII,Iте си резуJI.гатI,I по тези пoкa:]zll.eJII4.

(4) ИМикБ може да променя приетите праRиJIа, както и ла ,цобавя J{оIIъJIнитеJ]ни изискваIIия
към кандидатите иlиllи лопълнителни групи показатоли за оценяване в този правиJIник с
реruение на НС.

Чл. 3. (1) Оценяването

I{a дисертаIIионеIт TPy.ll и rIa кандидатите за заемане наакадемичните
дJIъжности "гJIавен асистент", "доцент" и "rтроt]lесор" се изRт,рtIIва саN4о за JIиIIа].а, кои.го
отговаряl, на съо,гве,гIIите миIIимаJIIIи IIациоI{аJIIIи изискваI{ия 14 FIa изискваI{ията на ИN,{икБ в
съо,гвстниl,е акрслитирани за ИМикБ на)л{ни сIIециалности иlиsти професионални направлсIIия.

(2) Оценката за съоlветствие с миниN,IаJIнитс национални изисква I|ия и 0
догIъJIIlиl,сJtI{и.l,е
14зискваItия на ИМикБ от този правила и оцеIIяваIIето t{a
рсзуJiIа,ги,гс, }lаучIlия принос и
оригиrIалrtостга на преltставсFIиl.е труловс, l{a лисер.гациоIIни.I.с трулове за придобива[Iо на
IlВуrlglО cTeIIcHI4 I,I на канДилатите за заемаIIс на акалеil,II,ItIни,l,е длъ}кtlос].и "гJ]авен асL{стст].г'',
"лоцеLI,г" и "про(lесор" се извърIпвtl о,г гlауqц9 жури (I{ж), с,ьздzlдсI{о и с|угlкt.tt,tонираlцо llp14
усJ]овия,га и rlo реда на ЗРАСРБ, IттIЗрАСРБ ra на,гоl]и IlpaBl,l.lttrltK (IIри.ltох<ения).

(3) За всяка коrlкре,гIlа процелура съставт,т на нж се опреl(еJIя о,г I-IC на ИМикБ
IlредJIожение на семинарите на първиLIното звено,

IIо

(4) За tIJIeIIoBe на H}It се избират лица, хабилитиIэаIII4 в бт,лгарски висIIII4
училища или науqц14
оргаI{изации, с резуJIтати R съответI]ата специаJIност и/и:tи професиоIIално наIrраRление за
ОбЯВеНИЯ KoHKYl]c ИJlI4 Teмzl IIа д].Iсертацио}IеII трул, а прI4 невъзможност l] съотве1.Ilzlтzl IIayLI]I2l
об;tzlст, BI<JIIoLIеHи в llегистъра tla Нациоtlалния t{еtlтър за информ ация иJlи докумеIIтаI{ия
(нАI]ид), иlрlлИ ученИ от I{ухgIестраннИ висIIIи уLII4JIиш{а иJIи научнл1 оргtlitизации с
резултат1r в
c,boTBeT[IaTa специалност иlили гlрофесиотIално направление, чllиllи TIayLIHa област.

(5) ПрИ иI]тердрIсЦиплинарнОст IIа обявеrrиЯ коIIкурС или тема на лисер,Гzrционния трул, найтрябва ла бъде от друга на}п{на област, към която обяlвенl,тят
I(or-Iкypc иJlи тема па дисерl]ilцион}Iия тру/{ има отI{оIlIение.

N,Iалко е/{иI{ член на журито

(6) Изборт,,г на FIЖ се осъшIествява от две обособеtтl,t груIи * Rт,IтIIIIIи I,I Rт)треIIIIII,I lIлеrIоRс зil
ИМтlкБ. Опрелеля се и по елиIт въIJIIIен ,I еlIин вътреIIIеrт резерRеI] чjtеI]. Опре;lе;rеrтис-гt,l
,,Rы{I]II{и ,Iленове" на НЖ в ИМикБ се отнася до rIеI{и, KoLI],o в IIродт,JI)I{енис на ttослелtlите 5
lлетl годинИ Ile са )шражнявали преIIодаватеJIска или Harlr]a дейност l]o трудово

правоотноtпение, свързаFIо с,ьс заемане на акzlдемиLIна дJIъжIIост в ИМикБ към датzrга

FItl

утвърждаватrе на H)It.

(7) Членовеl,е на HaytIHoTo }кури трябва да отговарят на съответI;ите минимални нациопални
изисквания по tIл, 26, all. (2) и ал, (3) от ЗРАСРБ.
(8) За члеIIове на на)лlното )Iiури по аJI. (2) не могат ла бъдат избирани JIица:

а) които имат конфликт IItl иIrтереси по смисъJIа I{a доIIъJIнитеJIните разпоредби гта
ЗРАСРБ с канлI4llitl,tt за IIрилобиване на научна с,гепеII или зtl заемане на академиtIна /iл,ь}кност
LIJIи за които са налиIIе ограI{иченията по чл. 33 от ЗРАСРБ;
б) кот.тто са св,LрзаIIи лрIIIzl по смлIст,ла на лопълни],еJII]LIте разпоредIби на ЗРАСt'Б с
каIIлиlIt]та за придобиваIIе IIа IIaytlнa степен или за заеNIане на академиLIна длъжност;
в) за тсоит,о е /Iоказано I]o законоустановения ред пJIагиатство в I,Iаучните трудове;

г) които са освободени от академиLIна длъхtнос,т на основаFIие чл.35, ал, (1), т.2

ЗРАСРБ;

о'г

I{a Hlyt111oтo )tури IIо прелхолIIите /IBc послелова],сJIIIи
процелури за защита IIа дисертzllIиоFIеI{ трулиlили за заемане на акалемичIIа лJI,L)I<I{оств елIIо и
ст,що rrрофесионаJIно направление в ИМикБ, в сJI}п{аи,Iе, кога,го има /Iоста,г,ьчно ;<абили,rирани

д) които czl били

tIJTeI,IoBe

това професиоI{аJIIIо наIтравJIение.
(9) ГIо искаFIе до IIC па кандила,га за при2добиване на наrIна степен или за заемаIтс на
ака/Iемична длъжност едиII LIлеII на журито се заменя с др}т от съотве,Iната KBoTzt по
прелвиления о,г закона ред. Искане,го мох(е да б,ьде направено само велн,ьж.

JIиIIzl R

(l0) iiървото зассдание на
срок о], l)сttlснието

Tta

IIJIснове,ге на

IIC.

ЬiЖ се инициира о,г Щиреltтора на ИМитtБ в 7-дневсtt

(l l) Ila сl]ое,го rl,bpBo засе/IаIlис tlayq1l,rт,o }кури:
l, Избира с21иII от, I],ь,грсlutlиl]с си rIJIсIIоtsе за IIредседzIl,ол.
2, Взсма решсние зzl lloпycкaнe на кzlндила,ги,гс до оценяt]апе в съответствис
иiчIаJII{ите
FIаlIионал}Iи и доIlъJIнителните изисквания на ИМикБ
ivl и н

с

"

3. Опре:lе"llя о,г с,ьсl,ава си реtlеt]зенl,и за лоrIусrIатите кандила,гиl а останалите tIленове на
НЖ полготвят писмено становиIце.
(12) РешенияT а на }IЖ се приемат с явно t,JIасуване и обикновено мнозинство и се о(lормят в
про,гокоJI. flрот,оttо:tъ], съ/(ьржzt K€l,lo своя неразделна LIacT мотивI4т,е за приемансто на
съответното

решеlIие,

вклюLlи,гелно

относно:

1. Резултати,ге IIа кандидата, неговия tIayblg" I1ринос, оригиIIаJIrIост на пре/Iставените

трудове и достоверIlост на rIредставеIIите науLIrIи данни.
2. Отговоритс Ita кандиlIата Hzr бележките, посочени в рецеItзиите
]Iа о],правеIIL]те Itъм }Iего B,bIIpocI4.

З. Мотл,твlа oтHocrlo пl]иемаI]ето

CJTyt-12,,n,r,a

I,UII4

pI

стаI]овиIцата, както

I4

IIеприемането на cTaIIoBI4lIIeTo на канлидата в

ll а I1JIaг,I4aT,cl,Bo.

(1З) tle могат да се провежлатзаседаrrия rrа I-IЖ в HaMaJIeI{ с,ьстав. Отказът от ytIacTI,Ie в
засе/{ilние или отказ,Lт за I]олагаIlе I]а подпис от LIлен на журрIто I] протокола се устаIIовява с
полпрIсите на присъстl]аtците tIJIeHoBe IIa журI,Iто и IIе е осrIование за сtIиране на процедурата.
I-Ia мястото на откаЗалия ла присъства .IлеII IIa журлIто заседава съответният резервеlI IIJIеII.
Рспrенията на я(урито може да се вземат и Ilеприсъствено, като в т,езлI слуLIаи обс,ьхtдането и
гласуването се I4зв,ьршва,t,при усJIовия LI по pe/I, опрелеJIени с ,гози правилпик tIрез съответните
1,ехнически срелства.

(14) Когато при оценяването llo ал.(1) член на НЖ установи иJIи се полrIи писN,Iен сигFтаJI за
IIJIагиатство, който }Ie е анонимеп и е мотивиран, паrlното жури задължи-l,еJIно се произнася с
pelпel{pтe отIIоснО наличиетО или липсата на плагиатстВо в дисеРтационния труд по
ред,
ус,ганоRеЦ в ЗРАСРБ, ппзрАСРБ и правиJIника Tra БАFI. R тези слrIаи, преди да се произнесе,
}{Ж дава вl,зможност на кандидата ла прелстави своето становIlп{е,

(15) IIри постыIил сигнал за IIJIагиатство в 1]апочI-Iала IIроцедура за оIIеняване тя не може lltt
бъ7lе rцlекрzl,геrlа пораlIи о,г,гсгJIя}Iе F{а докумсtIтрIf-е I{zt канлидата.
( l6) РецензрIите и становрIlцата,
резюметата rIa рецензираните ttуб"rtикацl.ти pI авторефератите се
публикуват за пуб-тIиLIен достт)Ir на интерIIет страIIиLIата IIа ИМикБ на бълt-арски език и на елиI1
от сзиIlите, които традиI{ионI{о сс IIолзват в съответната Harrнa облас,г. Пубrlт.l.rният дос.гт,II Hil
матеррrалите се запазва лtай-малtсо 5 години сJIел приклIоLIваrIе на rIроце/{ура-га.

Г.lrава втора

ИЗИСКRАНИЯ КЪМ КЛНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И
ЗАЕМАНЕ tIА АКАДЕМИЧНИ lUIЪХtНОСТИ В ИМикБ
Чll. 4. (l) С rrел гарантираIlе на високо F]аучт{о равIIипIе на академиLIния състав ИМикБ приема с
реше}тие на IIС минималните национални изискваIlия, миFIимаJIIIите изискваIтия на БдII и
допт)JIнитСлните изискванИя на ИМикБ за всят{а I{аучна степен и акадсмиLIIIа лJIт,жIIос.г.
Сr,гласно зрдсрБ, правI4JII]ика на БАН и ]]ози правилIIик общите изисквания към каI{дида1ите
за поJ]уLIаване на HayrIIIa стспен и за засманс на акадсN,{иrIна длъжнос.г са:
l. 11ри заIцита на лиссртациоIIеI{ труд за получаваFIс Ita образователнчLта

и Ilаучт{а cTcllell

,,лоIt,l,ор" канl{идатът трябва да Ilритежава образова,геJII,{о-кВruIификаtlИонIIzt c].ctlCII ,,МOГLIС'I.1,t)" И
ла отговаря на изискваI{I,Iя,га r;a If,снтъра за обучонI4с при БАI], IIil N4иIII4маJItlите из14скRаIIL]rI II?l

БАН и на допъл|IитеJI}Iите изисквания на ИМикБ За сТ,оТВет[Iата IIayLIFIa област иlили
направJIение (съг.пасно Прилоrкения), опредеJrеIrи от FIС на ИМикБ, как.го слелва:
а) да е заLIислеII като локторант Irа редовна, залоLII{а L{J]и са]чIостоя,гелIIа подготовка;
б) да е гIоJIожI4JI необходими,ге и:]I]иl,и:}а дOктора[lти I]o индивидуаJIнI4я план и те:Jи,

опрелеJIеI{и от Щентъра за обучение (IJO) па БАн, като изtIитите по специаJIIIост.га (за
БАII - 2 бр.) се полагат /{о края на втората го/Iина;
в) да е по/{готвиJI /II4сертационеII трул lrо }твър/lена от }IC тема и автореферат,

г) лисертациоItнияТ трул трябва ла съдържа резуJIтаI,I,Iте o,1, изOJIелваIIията, основни
I4зволи, справкzr за орI4гинаJlI]и приIIоси, библиогра(l ия,
Д) прегrоръLIва се прелставяIIе на автореферата и }I?l ангJIийскта е:зик.

2. IIprl зzllцllтtl на диссртацI4оI]е1-1 труд за IlOjlyчaBatle Ila IIaytlIIa.l.a c,I-elIeII ,r/l0lt.t-Op lta ltауltlл.ге''
каIlлилzlтЪт трябва ла rIритеЖава образОва.гсJIIIата и HayLIIIa стеIIен ,,2{oltTop'' и да отговаря Hzl
N4I4lIIdмаJIFII,I,ге l4зисItвания спорел зрАсрБ,
миllимаJiIIиl,е изиокRания на БлI-I и на
ЛОIiТ,JIНI,IТСЛI]ИТС ИЗИСкВаНИя на ИМикБ, огtре;lе:теFIи от НС lra I4МrакБ (I1рилоlкения)
а) кагlдилатът ла IIритежава образоватеJtната и IIа}лrна стеIIен ,,;1oltTop'';

б) да полготви l{исертационен l,pyl1, койl,о не ,грябва /la llol]TtlprI TeMaTtl и
сълържаI{ието Hzl ,Iруда, IIрелстаRен зtt придобрIваIте на образоватеJIната и HayLIHa
cTeI]eH ,,21oltTop".

в) ЩисертациоIIният трул трябва да съдър)кzt ()рI,IглIIIалIIи
резултатрI в областта tlа

изследова,гелската работа IIа кандидата, като ясно са оLIертани пррIносите
разработIсата R ст,о.гветната област.

I{a

г) ПрепоръLIва 0е представяrIе на автореферата и на английски език;
З. /{исерr,аIIио}Iни,Iе тpy/IoBe:Ja tIолучаватIе на обра:зовава,l,елната и IIаучI,Iа степен,,локтор" и зil

HayLIHaTa cTeIIeI{ ,,lIoKTop I]a науките" моN(е .l{а вклюtIват резултати от колективни работи. Едни
и същи публикации не могат ла б,ьдат вкJIIоLIсни IJ лве иJIи IIoBeLIe дисертации .за полуtIава}Iе IIа
една и ст,ща HayLIHa степеFI ocBeII в случаите, KoI,aTo резултатите, описilIIи в тях, могат /ia бъдат

раздеJIеFIи по методи.tен и/или авторски принос чрез разделителен протокоJI между авторите,
който е I{еразделна част от IIодадените за конкурса док}меIIти.
4. Каrтдидатите за заемапе на академични длъя(ности трябва да отговарят на общите излIскваIIIIя,

както сJIедва:
а) Каrтдидат за академиLIната длъх(ност ,,асистеII,г" трябва да притежава образоватсJIIIа,I:I
с,геl IеI.I,,маI,ис,г,ьр".

б) Каirlir,tла,r, за ttкаl{сN,Iичнilтil lIJiъжlIocT, ,,гJIавеI{ асI4стеЕI,г" ,трябва да при.гежава
образовzr,т,сJllltl,гtl и IIаучIIzl ст,еIIен ,,дlоtt,гор" и да отговаря на мLIнималните нtlционални
I4зI,1сквzlния според З['АСРI;, мI4IIимаJIIILшс изрIскваIIия Htl БАFI за c,boTBe,II-Ia,Ta обласr, ртlилрl
наIIравлеIIие, както и IltI допълIIителrIите изисквания, опре/Iелени от НС rra ИМикБ.

в) Кандидат за акалемиLlнiугzt /{л,ьжносl] ,,21оцен,г" ,rрябва да притежава образоRателнеrI,аl и
IIzlучна степен ,,доIt,гор", да има изискуемия по ЗРАСРБ стал< о], поне 2 години c],zlx( tlo
сIIециzlJII{остт,zl, да о,гI,овzlря Hit минимzlлI{ите т{ационаJIни изисквания според ЗРАСРБ, Tra
минималните изисквания Hzl БАI{ зzl ст,от,ветнз,I,о об.lтаст: иlили професиот{аJIIто
направлеIrие и Hzl /{оп,ьJI}Iи,IелIIите изисква}Iия, опре/{елени от IfC на ИМиtсБ.
r,) Каттлида,г зzl акаllемичIIil,I,а дJI,LжIIос,г ,,професор",lрябва да при,Iея(ава образоватеJIIIа],а и
наrrна степен ,,локтор", лzl има изискуемия в ЗРАСРБ cT,tuK от поне 5 годиitи стаж по
специалнос,гта и лil о],I,оваря ЕIа минимzlJIIти,ге }IzrционаJIIrи изисквания според ЗРАСРБ, Tra
минимаJIните изисквания тта БАН за съответната облас,r иlили професионално
IlапрzrtsJIение и Hil доIIъJIнитслните изискваI{ия, определони от НС на ИМикБ,
л) Каtrлила,г за ака/IемиtIнаlа длъжнос,г ,,професор" във всиtIки области ще има
IIрсди]\4сl,во Iтрод лруги каIlдидати, ако притсжава I{ayLII{aTa степен ,,докт,ор t{а нzlуките".
5, За tlay,ttltl публикzlllи14 се rIрисмат: с,га,Iии, сl,улиrr и обзор, ttубликугзани I] tItlyLIHи сIIисаIIиrI;
llок.rIа/lи o,1, ttayr11114 I(oI]I,pccI,t и.ti1.1 t<онiрсреIIIiии, ltубликуваIlи т] II,ьлен т,екс,г; l,лаtsи от кII1,Iги;
,I,cмt1,1,иLIII1,I
сборгll'ltltl, MroIloT,pa(il,tl,t, учебllиtlи; r1а,геII],и,
6, l{rатати: rrри оцеFlка Flа tIита,ги, ав,гоt{итатI4т,е се изкJIIоrIва,I, като за автоI{итат се сLIи,Iа,т,озI,I,
прt.t който има обшl автор срел авторите на I{итираFта,Iа и цитI,Iрашlа с,га,гия. При предlс,гавяIIе IIа
Ilита,ги,tе сс посоrIват изI]оJIзваните бази данни иJlи се прилага копие от изто.IFIика,
7 . Н
фак,горът се изчислява без автоlIитатите.

Глава трета

ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" И НАУЧНА
СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Разле.rr I.

Прием и обу.lеrlие на llottTopa[ITи

L[;l. 5.

(

1

) За доктора[Iти могат да

каIlдIидат,стват JIиIIа

с тlридобит,а

образовttте.ltтто-

кв али (lикаIIиоIIIIа степеII " магI,Iстър ".

(2) Обучст{ието за прилобиване IIа образоватеJIната I,I I{ayrIIIa стеIIен "доItтор" се ос,ьlrIес'гI]ява в
pelloвHa, ts залочна, и в самостоятелIIа форrчlа на обучение. Редовната и самостоятелI,Iата diopMa
на об1".rение са с продъJIжителност до З lтриl голиIIи, а задоLII{ата - до 4 lчетириl голиIIи.

6

(3) Обуlението в доктора}Iт}ра се извърlllва по акредитирани от Национална агенция за
оцеIlяRане и акрелитация (НАОА) локторски llрограNли по наrIпи специалLIости.
(4) ОбреrIието в докторантура се извърIпва в първиLII{о звеI{о на

ИМикБ, където има поне едFIо
хабилитирано лице от съответното акредитирано професионално направление.

(5) LIAOA акрелитиРа програмИ за об1^lеItие IIа локтораIттрI R едно или някоJIко оl.
професионалIlите I{аправJтения в деветте об:lасти FIa BI,IcшeTo обрirзование, оlIредеJIеFIлI в
К;rасификатора на области,ге }Ia R}IспIе образование и професиоI{алнитс наlIравлеFIия, IIрие.l. с
IIостановление М 125 на Миlлистерски съвет от 2002 г. (изм. и доI]., бр, З2 и 94 от 2005 г.).

(6) Образователната и наrIна степеI{ "доItтор" може да се придобива и в
усJIовия на съвместно
рт,ководство от българсклt ръководител във висIпе rIилище лIJIи HayLIHa органI]зация, IIoJIyI{I,IJIи
акредитаЦия за об1"Iение В образователЕIата и наrIна степен "лоItтор" от НАоА, и LrуждестраI{ен
р,ькоt]оли,гел от акредитираFто в ст,о.гвс]]на.га държава висше )л{иJIиII{е иJIи научна организация за
обучсние в образоватеJIната и на)дIна степен "доктор" иJIи съответстващата и степен7 при
усJIовията и по реда rra ЗРАСРБ и rIа този правилник.

Чл.6. (1) ГIриемъ,I,в pe/IoBHa иJIи задоLIна локторантура се извт,рIпва с конкурс, кой.го се
Ilровежла не rlo-pal1o от един месец сJIед из,гиLIането на срока за подаваIIе на локументи по .IjI. З,
а:т, (2) о,г ЗРАСРБ. Срокът за полаване на докумеI{ти за
rIастие в конкурса е лRа мссеца о1.
т\,IомеIIта на обявяването му в ДВ"
(2) I1роцслураl,а за IIриома}{е на редовIIи и заlIочни докторанти се опредсJIя от Правилника за
лсйност-га rra IJo при БАLI и АкадемИrII,{ия съвСт (АС) на I{O. Тази rlроцедура е сжеI-олIi?1 и
запоItва със заявка от l{O, уIвърдеI{а or: Г[рслседа],еJIя на БАFI, за отгIускаIlс I{a съо1,I]етrlа бройr<а
на БАН до МиllисТерскиЯ съво,_Г в рамкитс на науч]lито специаJIности, за които БАLI е поJlучила
акродI4,гаЦия за обучение за образоваr,Слната и научна степеLl ,,док.гор" от FIдоД. C:lclt
oTIIycKa[Ie на ],tlзИ бройка за БАFI от cTpal{a лtа Министерския съвет, дС на
ЩО разrlрсде.llя
о,гIIуснtl,гИ,ге бройtси по научни специаJIности съобразIIо заявItите о.г.гях.
(3) ПредседатеJIя,г на БАFI излава заповед за обявява}те на конкурс за прием на
редовrти и

задоLlI{и докторанти,

български

граждани,

в звеI]ата на БАН.

(4) Копкурсъ,г се обявява в /{ържавен вестник (ДВ) и на интерIIет cTpaIrI4цLITe на
(5) Конкурсът зtlпоLlвtl

/{tI

Tetle от /laTaTa tla обяв.rlваtl]е-го му в

и ИМикБ.

ДВ

(6) Кандllлатите за участLIе в конкурса за докторанти IIодавtlт:]аrIвJlеI]ие
в коIIкурса и след[Iите докумен.Iи:

l. Автобиография

БдН

:за

допускане за уLIастие

гtо евроltейски образеtд.

2. FIотарr,rаJIно заверено коlIие о,г дLIIUIома за IIридобита образова,гсJlrIоквеt:tlлс|икаtIиоIIIIа
cTel]ell ,,магистър" с приJtояtеIIия за взетите изIIити или уверение за /Iипломиране.
З. Удостоверение за IIризLIато от МиlIистерство t,Ta образовt,lнието (MoLr) RисIIIе
образоваlrие, ако дипломата е изl{адетIа от tlyx{l{ecTpalr1lo RисIпе уIIиJIи11Iе.
4. Аlстуалt{о мелициIIско свилетеJIство.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Фактура за rIлатеI]а такса в I{О-БАН.
7. Копие от документLIте за гражданство за tIуждес,граI.II{и гражлани.

Ч"ц. 7. (l) flопускането на кандидатите до уtIастие IJ конкурса се извърпIва от комисия,
IIазrIачеIIа със зztповсд rrа !иректора и cъcTaBeнtl от Научния секретар на ИМикБ, ръково/Iрп'еJIя
Ilti lIl,рвичI]о],о научIIо зв9IIо, зitявило конкурса и завеж/{ащия звено ,,Човешки ресурси" на

ИМикБ, които удостоверяват с IIротокол налиtIието на всиrIки необходими док}4иенти.

(2) Комисrтята по ал.(l) пре/Iставя решение за /{опускане до конкурс в 10-лневен срок сJIед
изтичаFIето на срока за подаване на локуNIенти.
(З) /{ирек,горът на ИМикБ уве/{омява писмено канди/Iатите за резуJlтатите от доI]ускаIIето им до
участ,ие в конкурса, кат,о за нелоIrусIIатите кандидати се IIocoLIBaT и мо],ивите за недопускане'го
на ка[Iдидата до ytlacTI,Ie
l,тп,t. УведомJ]сIIието иI,рае роJIя на документ за допускане/нелоltускане
в конкурса.
(4) /{оllустItlтите канлиllаlи се увеl{омяват за лzl,та,та на изпрIтите, Kaтo уведомлението сълърх(а lI
сIIис,ьк IIz} в,Lпросите зzl изIтит,zl по спеIIиалнос]-Iа, Увелом:lет{ието по ал.(3) се изпРаIЦа rТайк,ьсно един месеII прели /Iа,гат,а на rrьрвия изIIит.
(5)

ilo rlастие

в Kol{Kypca сс лопускат каII/Iидzl,ги],е за локтораIтти, които имат,общ успех от'

дипJIомата за образователно-квалификациона
(4.50).

степен ,)магистър" най-малко ,,много доб'ьР"

(6) I-Iслопуснzl,гите до участие в Kol{Kypca канли/dати могат в 7-дневеrI срок о,г дата'I'а на
увсдомяването дi} направят възра}ксние до Щиректора на ИМикБ.

ИМикБ I]т,злаI,а на нова Itомисия от 3 /т:рима/ ч;tена хабили,rирани лиI{а)
Въз основа FIa докJIада на комисията ffиректоръ'г на ИМикБ
по
възражението,
се произнссе
взсмzl oKoFILIa],cJIFIo рсIilеIIис в IO-дttевсн срок от IloJIrIaBaI{e на възражението.
(7) /{ирокторът на

l|ll. 8. (l) Itонкурс,ь,г се гrровежда до 4 /че,гири/ месеца сJIед да,Iа,t,а на обявяваI{ето му и
раIIо от | lсп,lнl Mecctl от,уве/lомJlеllието :Ja доrrускаI]е до участие.

дzt

Ire по-

и ycTe}I изпит по специаJII-Iос,гт,а по
избраt,l
от тях, .IУжд език. Изпи,гъ1, гIо
един,
конспек1, tlрL{е,г от НС на ИМикБ и изпи,г по
сtIсtч.JаJItiосr"га (плrсме}l и ус,геII) се itровежда о,г комисия, която се пре/{Jrага о,г FIC на ИМикБ и
се назначава от Щирек,Iора. Изпитът по чужд език се провежла о,I комисия, която се опредеJlя o,I,
l{O на БАН.

II"T1.9. (1) Копкурсъ,г за доктораIIти се състои оl,писмеFI

(2) КанлИдатите за докторанти се допускаг до устен изIIит по спецI4алI]ос,гта при успех от
писмепия изпит, tte по-нI4с,ьк oT,,MHoI,o добър" (4.50).

(з) Усrtешно изII,ьржаJII4 конкурса czr канлилатите, кои,го са поJIуtIили средна olIeHKa о,т
IIрIсмения и устния изпит по специаллIостта IIе по-ниска от ,,IчIIIого добър" (4.50) и оцеIlка
,,доб,ьр" (4.00) на изIIита по чуж/I език.

(4) Прелседztтеляl'на IIзIIитната комрIсия представя обобщен доклал заклIочеIIие за резултатите
от.коIIкурса I,Ie lIO-K,bcHo от 7 дни сJrед прове}кдапето муло НС с прсдлоя(еIIие за пpoBex(llaгIe TIil
т,тзбор

(5) IlрИ повеtIе от едиН каIlдидаТ издържал коIIкурса, комисията прави прелложение за избор в
докJIада си до НС.

(6) нС на ИМикБ взема решение за зачисJIяване на
усI]ешно издържаJII4тс конк}рса канлилатI,I
не по-късно от 1 4 11ни от IlocTыIBaHeTo на докJrадите от изпитните комисии в ИМикБ и I_{O rra
БАI{. В решението се посоIJВа темата Iia дисертационния трул и на)цният ръководител IIa
доктOранТа. За Hay.lgн ръковолитеJI се избира хаби:титирано JIиLIе.

Чл. 10. (1)

IIриемТ)т В саМостоятелI.Iа форма На об5пtение на локторанти, разработили в
oc}IoBIlaTa част дисертаIIионен труд за присl,ждане на образоватеJIrIа и IIа)днtl cTeIIeI,I "доктор",
се }Iз]]l)рI]Itsа без изгtит tIрез цяJIата академиLIIIа годI,IIIа,

(2) Каllлl.тlltl,гт,,I поl{ава
ocI{OBHaTa

му

в IIT)pI]I,IT{HOTO звеIIо

tIас,г, ItaKTo и биб:tиография.

проект IIа лисертаIIионIIия трул, разработеtl

в

(3) Кандидатт,т за за.IисJIяванс в докторат{тура FIa самостоятелнzI lIо/tготоRт(а дот(ладвzl
резуJIтатите си пред съответния Семинар на rIървичI{ото звено на ИМикБ. На заседаниеIо
r:рябва ла присъстват IIоне 5 lпетl хабилитирани JIица в об-ттастта на процелурата от състаRа на
Семитrара, а при Jтипса на хабилиl,ираIrи лица, семиIIарт,т се разширяВа сТ,с заIIове/I на
fdиреrстора с выIшI{И хабилитираIти лица, прсдложеIIи от съоТветIIия семинар, специаJ]исти в
облаотr,а на I1роцедураIа. При lIровеждане на Семиttара се прелставя и Iтредварителна
рецензия
от хабилитирано лице, която сълържа извол за актуалноотта на предJIожената тема, адекватност
IIа мс,голИItите и докоJIко обемът' на прелставеIIата работа е доста,гъчен за заLIисJIяваIле, При
IIоJIожитсJIтIа оцснка, Ссминарът, проллага на НС заLIисJIяI]а}rе в локтораI{тура т{а самостоятслIIа
Ilодго,говка,

(4) rIC утв,ьрждава темата на бъдсщаlа дисертация на заLIисJIеIIия /{ок,горан,г, HaylIIJиrI jvly
ръково/Iи,гел и индивиду.Lпния учсбсн план. Г[ри rrсобходимост може да се опрсдели и втори
IIZlyllgn рт,ководитсл или консултаIrт.

l1. Въз основа на pelпeнI4eтo на I-IС по.lJI. 9, ал. (3) и .lл. l0, ал. (4) Щирек,гоl]ът Ira ИМтакБ
14здава заповед за заLIисJIяване на доктораI]та. в заповелта се посочва1,:
форма.га Ilzi
локторантурата' първиtIното звеtIо, в което се оргаIII4зира обу.lсние.го; срокт,т на обу.lенис;
темата на дI4сертационния труд; научFIия ръковолител/и; науqната облас.г или aкpel{I4.гI4patlo
професиотlаJIIIо направJIение.
Ч,rr.

Чл" 12" Лица, завърпlили rIуждестранни висIIIи училища, могат да кандидатстват за докторанти,
сJIел като придобитото BI4сIIIе образовtrние иМ бъде признzIто IIо реда на Нарелбата :]а
лържzlвнI,Iте изI4скваI]ия за при:]гIавii]]е на прилобито висtItе образование и завърIпеIII4 периоли
lla обучеIrИе в чужлеСтраIIнИ висlIIИ yLII4JII4II{I1, приетzl с ГIостанОвJIение J\b l68 на Министч)ския
съве1, от 2000 г. (изп,l. и лоIl., бр. 59 от 2010 г,), при
усJIовиrIта и по рела, прелвидеIIи в
I

[рав и:lгtика н а IIayLIIIaTa органI4заI{ия.

LIл. 13. (1) Лица, които lre са български граждани
и пе са гражлани на другадържава -LIJIеIIка на
Европейския СТ,IОЗ, на лр}та лт,ржава - страна по Спораз5мението за Европейското
икономрItIеско простраIIство иJiI4 на Котrфелерация LПвейцария, мога1- да кiulлидz,lтстват I,I
лzl сс
обl^лzrват в доктораЕrтур а
l. В изпълнетIие IIа меIIдуIIраврIтеJIствените спогодби за образователен, KyJITypcI.I и пaytleg
обмен.
2" Съг"ltасtIо актове на Министерския съвет.
:
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3. При условиятt} IIzl

LIJI.

95, ал. (7) от Закона за висшето образование.

(2) Кандилz}титс по ал. ( 1), т. | и т. 2 се пррlемат при условията и по pella, опреl{еленлI в
c,boтBeTrlaтa спогодба рIJtи в акта на Министерския с,ьвет,, с,ьгласувано с 14МикБ и БАI-I.
(З) J[иllа,га llo аJI. (1),,.З се присмат IIри усJIовия],а и по рела, опрслслен в [[равилникеl
прилох(етIие на ЗРАСРБ и,гози 11рави.тIник.

зzl

(4) Лицата [Io ал. (1) могат ла каIIдидатстват за докторанти и при условията и по реда за
приемане на български,l,е граждани, ако:
1. Имат статут на постояIlно пребиваващи на територията на Република България.
2. Имат статут тrа бехtанци.
З, Са от б,ь.llг,ztрска FIародIIост.

(5) Каrrлилатите за локтораI{трI IIо чл. 1З, a:l. (1) подават следните док}меIIти:
1 . cDollMy:T яр иJlи зzlявJIеIIие, с,ыrcржащо крzl,гки биог,рафични даIIни, степента на вJIалеене
FIa

чужlIи езиliи, Kilк],o и

висItIет^о уIIиJIиIIIе иJIи научна,га организzlция,

в коя],о

жеJIая,г

да

се

обучztтза,,r.

2. Мотивzttlионrlо писN4о.

З. Копие от документа за висше образовztние, от коЙто да е видно, LIe канлиlIат"ьт

rIри],ех(zrвzI

магистт,рска с,гепен.

4. Медициllско свилетелство? издадено в срок елин х,tесец пре/Iи

дzlтztт'tl

Hzl

кzlIIдида],с]]ваtIе,Iо и заверено оl,съо,т]ве,Iни1,е оргатIи в c,I,paHa,I,A, о,г коят,о JIице]]о кilтIliида],с,гваt.
5. Спист,к Tla тrубликаtlиитс, zlкo иtrrа,гАкива.
6. Копие о,г локумсI],I,ите за гражланство.

1. Удlос,говеренис за признато висIIIе образованис, ulкo дипломата
tIуждестранно висше учиJ]иU{с.
8. Щва броя снимttи.

с издаlIона

о,I

(6) l{окументиl,е по aJl. (l), т. 2 и З т,рябва да бълат легаJIизираIIи, преведени и завереI]I4 в
съответств14с с разпорелбите на междунzц)одIIr.r,ге lIоговорI4 на Република Б,ьлгария с лържавата,
в I(оя],о са r4зладеI]и, zl при JIиIIса Ila такива - по обtIllая рел за легализациите, преволите и
заIJерI(I4,ге l]tl докумеt],гI4

14

другI4 Itнижа.

(7) Канлила,ги,Iс по Lljl. 1З, a.il, (1), ,г. 1 и 2 rlодават докумеrIтите по ал. (1) в

МОН,

(8) Канли.ч?lтите по LIл. 13, ал. (1), т, 3 tlодават локументите по ал, (1) в ИМикI].
IIо tIл. 1З, ал, (1),
r,. 3 _ г,раlкlIаIIи на държави, зtt Kol4l,o се изисква 14злаване на виза за д,ьJlгосрочно гlребI4ваваIlе

(9)

ИМикБ изпрапlа в МОН документите на олобрените от тях канllидzlти

В

Регублика България, както и информация oTFIocHo:
1. JIични данIlи на канлидата - имената по паспорт на латиIIица, дата IIа paжl{a}le, място на
раждане, гражланств().

2. IIаименоваI{ие на научната специалност, образоватеJIна и I{аучна стеIIен, форма

}I

срок

на обучеlтие.

З. 1rlнформация за езиковата и специаJIизираIIата подготовка - степеЕ I{a владееIIе на
бт,;tгарскlа сзI4к, HallMсIIo1]aIII,Ic на ocrloBнoтo звено, в което tt{е се IIpoBe/Ie подготовкаТа)
I

Ip o.r{,L

JIжи,IеJIIl ос,т,

tt

а

о

буч еltи с,rо.

4. Годttшна,гакса за обу.rение и за езиковата и специаuIизираната IIодготовка.
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5. Номер на банковата сметка на HayLIHaTa организация, по коятО следва да бъде преведена

таксата За обу.Iение или за езиковата и специализираната подготовка.

(10) моН излава Улостоверение за приемане на каI{дидатI.Iте за обlчеrrие в Репуб"lrика Бългttрия
I,I IIисмено }tsеломява за това Митrистерството Hаl RI)FIшI]ите
работт,т и /{ирекция "Миграtlия'' IIzl
мипистерството на вътрешllите работи, Удостоверението е ваJlиlIно само за
1^rебна.r.а голина, за
която е издалено.

(1l) Лицата, каIIдидатстваtци при усJIовията на чл. 95, ал. (7) от Закона за висIIIето образоваtltис,
заплаtцат таксите За обl^теtrие, след като са поJIrrили виза вид "D" и са пристигнали в
Рспублика България.
(12) /{ИРеКТОРЪТ На ИМикБ издаRа заповел
докторанти по чJI. l3, ал. (1).
(13) ИМиКБ писменО уведомява

моН

за зачисляване LIa о2lобрсните

канлLIl{ати за

за записаНите докторанти по ал. (1),

Чл. 14. (l) Обучението на лок,горантите се ост,ществява по инlILrвидуаJIон пJIаI{ при усJIовия и
pcl{, оIIреДеJIенИ от Прави:Iника за лейноСтта }Ia Цо и АСJ при I{O. Той BKлI9LIBa сJIсI{I{итс
лсйности:
l . I Iауттlоизследователска дейнос,г.
2, l{окторантите, заLIисJIени в ИМикБ, трябва да посетят поне два спещиализирани курса о.г
IIрограма],а на I{О и да поJIох(аI изпити по комI,IIотърна l,рамотности заIIаден език.
3, Участис в наrтни форуrи (национа"ltни иlиslи мс;клународни).
4. Изпи,rи за докторски минимум - два за ИМиrсБ. Изllитиl,е сс провOждат по KotIcIIcK,I,I4.
изработени о,г научния ръковолите.ltlконсултан.г, присти от НС на ИМикБ и
утI],ьрllс}lи o,1
Щиректора на ИМикБ,
5, Разработванс на локторска дисертация.
(2) Разпрелелението по видове дейности за срока на обу.lението се извършва на базата tta
с,гtlllдар,г, утв,Lрлен от I{o на БАFI, пр}r спазване на задъJIжитеJII{ите изисквания,
},твърде}Iи в

r,ози ПравилIIик.

Чл. I5. (l)
учебен план.

СпеrrиаJIи:}ираното обучение на докторантите се осъществrlва IIо индивидуалеII

(2) Учебния,г план се изготвя от локторанта и нlуqцдо му
ръково дителlи, обсъжда
приема на CeMIaHap на първиLIното звеIIо и се обсъжда и утвърждzrва от IIC rra ИМикБ.

сеисе

(3) Инливl4луалният учсбен IIJlaI{ опредеJIя насочеността Ila /{oкTopa}ITypaTa и се състои от
обш1

учебетl пла],I за целия периол на обучение и работен плаII по голини. ИпдивtiltуалниrIт у,rебен
tIJIaH съдържа:
1. Темата на дисертационния трул.
2. Разпределението на всички лейности по години.
3, Изпитите и сроковете за IIолагането им.
4. ПосеlцеrlиетО на опрелеЛен цикъЛ лекции и уIIражI,Iения,
rIастието в курсове, семинари,
конференции и други публи.Iни наrIни изяви.
5. Етапите и сроковеТе за подгоТовка на дисертациоtIния Труд.

1"1,

(4) Проп,tяна на темата }Ia лисертtIционния труд }r на I{ауLIния ръководитеJI се допуска по
изкJIючеFIие, но не тто-късно от 3 /три/ N{есеца преди датата от Семинара EIa първиLIFIото звено

rrредварите.llтто обсъждане. Промяната се рIзвършва със заповед Tra /{иректора на
ocLIoBa }Iа рсшеIIие на

НС по прсдJIожение

ИМикБ

зzI

вт,з

IIа Семиtларzi.

Ч.ll. 1б. floKToptlнTиT,e tIолагат

изIIлIтите IIо инливиlIуалния учебен плаFI пре/{ }IазнаLIеrIи от'
f{иреrстора Tla ИМтатtБ коN,II,IсIIи в сl,ст2в от, 3 /три/ хабилиr,ираIIи JIица с yLIacTиeTo на I{ау{IIIIя
рl,ков оlIитсл/коrtсулr]ан,г Hzl /{oKтopaHTa.

Чл. 17. (1) /{октораIlтрI,ге се атестират от

I-LC в края на всяка ака/Iемична голина.

(2) l|октораЕIти,те представят прсд Семинара IIil първиLIFIото звеrIо oTtIeT за рIзв,ьршваII}II,с
;1еiitlсlсти, който съlIържа научна част (lIoltJIal{BaIIe на IIоJIуLIеIIите резуJtтати) и oTtIel' За
изпълнението гIа индивиIIуаJII,Iия IIJIан.

(3) IIаучния,г р,ьIIоволи]]еJI лiIва IIисмено мнетlие за рабо,га,га на локlоранl,а прел Семипара

Hzl

п,t,рвично,Iо звеrIо.

(4) I,Iаучтlия,г ръководи,]]еJI LIреллага съвместIIо с докторан,гzl конкретизаIIия на индивидуаJIния
п,tу у.тебетт пJIаI{ през следваща,га година.
(5) Семинар,ь,I на п,ьрвиLIIIо,Iо звено приема:
l. С1аtlовиtllе за изII,ьлнеIIие],о на иI{ливи/Iуалтiия уrебен IIлан и оце}lка Tra деЙтtос'г]'а IIа
лок,IораIIта.
2. ТIрелложенис за атестация на /IоктораrIf]ите.
З. Предложенис за коIIкрстизzllIия на иI{дивилуалния 1лlебеIt план за следваIllата годиl{zt.
Ilo-I{tl,],a,|"btпHoT,o разви,I]ие на локторантура]]zl, като
IlpeITol)T,LIBa коI.Iкретизация на 1,сма"га или смянzl на нzlуtlния р,ьководитсл.

4.tIрсIlоръки за

при нсобхо/tимос'г

(6) IIредложеIIиет,о IIо ал. (5), ,г. 3 и 4 се утвърждава от I]IC.

Чл. t8. (l) OcBetl отчитаI]ето по реда на tIл. l7 реловните

лок,гораIrII4 о,гчитат предварител}Iо
своята работа и в края Ila всяко тримесеLIие, ка,го прелставят преlI ръковолителя lta обуT аgпщото
първI4LII]о звено /{окла/I за I4зпъJIнение,го на индивилуаJIния clT у.lебен плаI{, към кОй'rО Се
прI,IJIага о,гLIе,г за работата, лтзвършена по лисертаIIионIлия труд, заверен от IlаrIния ръкОвОдИтСJI
I.] по],в,ьрдсн с /Iоказа,гслствеI-I материал.

(2) Въз oc}IoBzr I{a отLIетиТе tlo аJI. (1) ръковолителяТ на обучаваtцото първиLIно звеItо пре/{стzlвя
/lокJlzlл ло f{r,rpeKT,opa Htl ИМикБ за изIIъJIrIеIIие,го IIzr зzlдължI4теJIните изискваIIия от редов}Iитс
локторантI4 tIо чл. |4, all, (2).
(З) Отчетите са нерzlзделIIа LIacT от /tосието
гоlIиIIи след о,гtIIIсляваIIето му.

1]а

доктораFIта и се па:]я,I не по-маJIко от 5 /пст/

LILl. 19.
flоп,ьлнит,елни условия:

(1) Прол,ьлх(LIтелFIостта на обуче}Iиеf,о е какl,о сJIедва:
1. За редсlвI{а и самостоятеJIIIа форма на обучетIие - до З lтриl години.
2. За зztдочlrа форма rra сlбl^tение - ло 4 l,тетириl години.

t2

(2) IIреди изтичане на срока за полготовка локторантът преllставя докJIал за постигнатите от
нсго резултати пред Семинара на първиtIното звеI{о (кълето е зачислен). Чрез гласува}Iе и
обикновено N,Iнозинство (50+1) на присъстващите )л{еIIи, като хаби;IитиранI,Iте от 1]ях са не I]oмалко от пет се прави елно от следните преlIло}кения:
да бъде отT ислен с право на защита и допуснат ло предRарителIIа защита, ако е
положиЛ всичкИ необхолиМи изпити, изпт,лFIил е образова,гелната програма по иIIдивL{лу2,IJ1III4я
IIJIaI{ и изискванията I,Ia ЩО на БАН и е провел съществеrIа LIacT от RкJIIоLIеFIите в индивиlIуаJrния
llлан наrIни изсJIедвания.
2. Правото на заUdита може да бъле упражI,rено не по-късно от 5 /пет/ голини от
репlението Ila
нс. в сл1^lай, LIe дисертацията е предстаI]ена в завърIпеII виlI в рамките на срока IIа
докl,ораIIтурата, успешното разкриваI{е за процелура по прелватI,IтеJIна защита се приема за
отLII,IсJIяване с право на защита"
з. Срокът на подготовка на локторанта да бъде удължен едIIократIIо до 1 lептаl година без
IIраRо на стиI]ендия.
4, /{окторантът да бт,де о,гчислен без право I]а защита, ако не е IIоло}ItиJr нсобходими.ге изIlити
и l и llи докJIалва}Iите
резултати са }I еуловJIе.l.в оритеJII Iи
1. /{окторантът

(4) /{ок,горант, който не прелстави докJIал за постигнатите оl] него
резуJr.гати rIред Семинара
IIървиLIно,Го звено (където е зачислен) се оf,IIисJIява без TlpaBo на заIIIи.га със запове/I
fiиректора на ИМикБ.

}{а
тта

(5) Щокт,оран,гите имат гIраво /{а прекъсват обу.lението си шо
уважитеJIни Iтричини в сllок до

l

lсднаl година, а по майчинство - ло 2 /двеi години. Прекъсването на докторантурата се
изI]т,ршва сJIел подаване на мотивираIrа молба от доItторанта до
Щиректора на ИМикБ с
IIриJIожен локумен1, :]а причината (причинитс). Молбата се
разгле}кда о]. IIC на ИМикБ. Слсл
trоложитеJIно решение I{a FIC сс издава загIовсд на !ирсктора на ИМикБ за периода riа
прскъсваI,Iе. За срока на прс]tъсваItето реловнитс локl-ораI{Ти запазва-I] своите lll)aBa, но i]c
ltojlyLIaBal, стиlIендия.

Чл. 20, ЩокторанТите имаТ llpaRo да rrрекъсВат обученИе,го сИ и да гО продължаВат
14 Ilo рел, опредеJrени с ГIравилIтика на БАН и.гози на ИМикБ,

rIpI4 усJIовI4я

Чл. 21. (1) моН ежего/{но обявява и провежliа конкурси :]а изIIрIIIIIаIIе rta док.горан,I.I4 бъ;lгарски граж/Iани, :]а обучение в докторантура в чужбина IlрИ
усJIовия, ItocOLleIlи в
межлупраВитеJIс,гвеtIите спогодби за обра:зова.гелен, ItyJl.гypeI] и HayLIeH об;uен, и IIp14

оllреliелени от него допълIл]4теJIни изискваItия.

(2) За обучеtлие по ал. (1) могат да кандидатстват лица, зачисJIени в
редовна докторантура в
ИМлrкБ.
(3) моН увеломява
на ал. (1).

ИМикБ и БАI{ за локтораIlтите, KoIlTo пролъJIжаВат обучелlието

cI4 по рела

Чl1.22, (1) ИМикБ преlIостаВя материаJIната база и поема разходI,Iте Ilo заLIисляВаНе, об1^,tение pI
трулове на доктораII,I,ите в pelIoBIIa I,I ЗаlI()tIт{а форма tta oбy.,teTlllc,
субсилирано от държавата, в съответствие с диференцираFIите I{ормативи За обlл.rение на
/IоктораrIти, определени от Мит.lистерския съвет (мс).
зi,lIци,га IIа лр{сертациоI{нI,Iте

1з

(2) ОргаrrизаIIиI4, Itоито czl заинтересувztни от резултzlтите I{a съответIIия диссртzltlионен l'py/l,
]чIоI,а,г lia IIре/{остtlвят rla докторантите материаллла база и средства, необходими за IIолпомагане
rrа разрабо,тваI]ето му.

и

материалI]ото осигурява}Iе на разработваните
l{исертациоrlни трудове се утI]],рх(лават е)ItеI,одIlо от ltиректораl rIa ИМикБ, по ви.I]овс разхоДи разхо/iи за издръжка на обучgнието и социално-битови разходи.

Ч.lt. 23. (1) Средства,rа за финансовото

(2) сDинансира}Iето гIа експеримеIlталната рабо,га за всеки дисертациоFIеIr труд се извършва IIо
о,г/IеJIни голишпи план-сметкрI, }тв,ьрлени от f{иректора на ИМикБ и се оповестяват при
обсъждапе на бюджета о,г FlС на ИМикБ.

Раздел II.

Условия и

pe/I за

прилобиване на образователна и IIаучна степеII "доItтор"

Чl1.24. (l) Образовzll,еJII{ата и нzlучна

стеIIеFI "дlоктор" се присъжлzl Hzl лица1 които притежzltJzlт
с,гепеII
"магист"ьр" и отговzlря], IIа N4иIIималIIит,е IIациоЕIаJIIIи
образова,геJIно-кваJIи(lикациоtlrlzl,гчl
изисквiIния и IIzt този Прави.lIник, слел об1^-rение в l1окторантура и успешно заIци'I'иJIи
дисертациоIIеrI Tpyll rIри усJIовията и по pe/Ia на ЗРАСРБ, с,ьо,гветIIия правилник IIа БАН и Tra

този ПравиJIник.

(2)

В

срок /Io един месеII след изтичането на срока на обучение, Семинарът, на обучаватцоr,о
IlC докторантьтда бъдс отLIислеI{ с право или без право Ita заIIIиl,il.

IIървI4tlно звсно предлага тта

(3) l{окт,ораI,Iтът придобива право на зitlцита след изпълнение на деЙнос,гите по обl^tсние,го,

успс[II,{о полаганс [Izl изпи,гите?
з

I{

iltl и,т]сJl

I,I

zl c,l,eIIeH ди cep,IaIII4 о

I l

с

опрсдеJIени в иI,IдивидуаJIния у^rебен план и Ilодготвеt{

t]

н ]]py/l.

(4) r-rC на ИМитсБ се произнilся с решеI]ие по пре/{ложение на Семинара на п,ьрвичното звеI]о по
ал. (2) на първото cI4 заседtlнI4е слел Семинара.
,Iози Правилlлиtt, но Ile tlо(5) IIраво,го }Ia захIита може да бъде упражнено в срок, опредеJIен в
късIlо о,г 5 /rrcT/ годI4IIи от решеI{ието на IIС по ал. (4).
(6) /]октораIIтите се отtIисляl]а,г с,ьс заIIовел на /{иректора на

ИМикБ.

Ч.п" 25. /{о защита на лисертациоFIен трул за прLIсъжлане на образоватеJII{а и науrlц;1 cTellell
"доктор" се l1опуска доItтора}Iт, коЙто е отLIислеII с прzrво на защита и отговаря на минималIlИтС
IlilционалItи изисItваIIия според ЗРАСРБ, fIрави;Itlика на БАFI и този Прави;tник.

2б. (1) /{исерr,ационния,г труд трябва ла с,ыIържil науrlgц I,IJIи I{ауtII{оприло)Itт{и резуIl'ати,
,грябва
да Показва, tle
KoI4,гo преIIставJIя]]ат оригиIIален IIринос в I,IayкzlTa. l{исер,гационI]ият трул
каI,IлилzIтът Ilритежzlва задълбо.lеltи теоl)ет}ILII,Iи зIlzlllиrl по с,ьответната сIIецI,IалIIост ll
способности за самостоятелн?I IIаучни изсле/Iвания.
L1.1l.

Tpyll ,грябва да бъде пре/IставеII вт,в вил и обем, съответстваIIII4 I]a
спеtlифичt{ртте изискваIlия на първиLIIIо,го звеIIо. ЩисертаIIионният l,pyl{ трябва да с,ьдт,ржzl:
(2)

/{лIссрт,ациоIIIILIят
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заглавItа страница;

съдържание; увод; изложение; закJ]IоLIение - резюме
резултати с декларация за оригиналност, библиография.

Чll.

на IIолуq9дцlg

/{окторонтт,т представя дисертаци ята си на хартиен и електронен носител на научния
ръковолител, който преценява готовността за защита, като е лJIъх(ен ла се произнесе в
едIIомесеLIен срок от IIредставянето на дисертацио}Iния трул. При положителна oI{eLIKa IIа
го,I,овI{остта на доктораI]та за заш{ита I{a диссртационния Tpy/l IIаrIIIият
ръковоIIитеJI прелJlагtt
на Семишара на първиLIноТо звеI{о откриваIIе на процсдура за прелваритслно обсъя<лане,
27 . ( 1)

(2) IIри отриI{tlтелна оценка на I{аучIIия рl,ковоlIи,I-еJI, както и iIри неIIроизIIасяЕIс R cpo1zl IIо аJI.
(1) локторантт,т може да отнесс выIроса за разгJ]еждане прел Семинара на първиLIното звено,
ltoliTo се произнася оконLIателно за готовността за запIита. Наl^тният ръководител, както и
ПредседатеJIят на Семинара, RIIасят IIа заседание IIа НС дотt-rrади с рIзложсI{ие на аргумеIrти1с
им.
(3) Процелурите по защита на дисертационен труд за образоваr,слната и наr{I{а стеIIен
,,21оItтор"
за трите формИ на обуrеНие (реловr{а, залочна и на самостоятеJIIIа IIодготовка) се прс;дхожJIа от
IIредварителна защита на проект на труда прел съответен Семинар,
Ч"t1.28. (1) При провежлане на процелурата по чjI, 27 се обсъхс2дадисертаI]ията, представеlIа от
lIoKTopaHTa. Представя се и предваритеJII{а рецензия от: хаби-тlиl,ираIIо лице
сIIециаJIис1, в
областта rlа разрабо],ката. Семиъtаръ,г на I]т,рRичното звено RзеN,{а решение за готовLIостта за
заIцит,а прел

НЖ.

(2) IJa зассданиеТо по аJI. (l) присъСтват Iroнe 5 lпетl хабилитиРаIIи лица при lrроцелура за
ttридобиванС на образова,гелната и HaytIHa cTetIeH ,,[OK'I'OP", споциалисти в обласr:та на
l{иссрl,аl{ията иlили в свързаI{а с нея област. При липса на нообходимия брой хабиJIи.гира}I!I
J]ица, Ссминztръ'I се разШирява със запоВс/I на Щиректора с вы.lшни хабилитиро"" ,,",1u,
спсциалисr:и в об.пастта на процедурата, пролJIожони от

IIT)pBI,ILI]IoTo HayLIHo звеI{о.

(3) Заседанието на Семинара завършJва със становиlце за KaLIecTBaTa I{a предложения
/Iисертационен труд, прието с явно гласуване. Пр" положително стаIlови rlе Се предлrrга
HacoLIBaHe къ]\4 заLцI4та и IfЖ. Нау.lgrо, ръководI4тел и доItторантът задъJIжително
учас.гва,I- в
обст,жлаtrето на състава на НЖ и могат да дават cBoI4 предложенL{я за LIленове.
(а) До защита се допускат доктораFIти, Itоито са придобили право на :]ах{и.га с
рсшение на LIС rro
rIредлоя(ение на съответI{I4я Сеп,tиIlар. Пр, отрицатеJ]Ilо cTaHoBI,Iш{e на Семинара, IIС преллага

ltреработваI]е на дисер,tацI4оIIllия ТРУд в рzlп4ките tta б /шсст/ п,tecet{zt, след кoeTo проектът
lII4сер,гация се обсъжда и оценява oTFIoBo IIо гореопI4саI{ия ред.
(5) Ръrtоволителят на обучаваlцото първиLIно зI]еFIо IIредстzlвя докJIал
реlпението на Семинара.

21о

:]а

/{иректора на ИМикБ с

Ч;1.29. (l) СлеЛ

поJIожI,IтеJIrIо решеНие за готовLIос,t'та за зап{и,га о,г Семинара, каIчlидатъ.г
IIодава в канцеларията на ИМикI] сJIеIIните /IокуN,tенти за заIIII4I-а rla /{рIссртаIIрIятz,l:
1. З;rявлеrтие зil допускане ло :]ilu{и]-а.
2. Копие от диплоN,{ата за завърLIIсна N{агистърска степеI{.

З. Заповел за зачисляваrте /и eBerITyaJIIIo заIIовел за удт,лжаваI{е на срока на лошорантурата/.
4. ПротокОли и сертИфlткати от усIIешIIо положени изпитI,I IIо индивI,IдуаJIIIия пJIаI1 за обу,летlлlе
по специаJIността, лопъJIнитеJIЪтт,I уtlgýни курсове, е:]икова IIодготовка и комlIIотърни

)мения.
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за оценка IIа подготовката.
6. Справка за изпълнение Ilil минимаJI}Iите нациопални критерии на

5. Справка

зzI получеrIL{те ItреlII4ти

ЗРАСРБ рI лопт,лнителнI,Iте
ИМикБ (Приложен1,Iя).
1, Про,гокол от заседанието IIul съответIIия Семитлар, на коЙто е проведена rIредварI4l]еJIIIzl

T,zlKI,IBrl r,ra

:]аши],а.

8, Прелварителна рецензия/рецеIIзии от предварителната защита.
9. Четири екземпляра от дисертационния трул.
10. l{eBc,r, екземIIJIяI]а от автореферата на дисертациоI,Iния труд.
-l
1" Сгтист,к и копрIя tTa гтуб.ттикациитеIIа хартиен иlили на eJIeKTpoIIeII носи,Iел.

2. Спист,к на цитатите (ако има такива).
1З. l]екларация от локторанта за оригиналност IIа резуJIтатите, подIIисана от докторанта и от
I{аrIния му ръковолител/консуJIтаIlт,
14. Селем CD с РDF файлове IIa дисертаrIията, автореферата, автобиография lI Itопия I,Iа
]

пуб.тlикztциите.

(2) t},ьз ocl{oвa I]a предJIоя(еIIие,го lIa Семиtтzlра на първичното звеIIо и слеJl посl"ьпватIс IIа
доку]\4еII,гит,е IIо зitщит,ill,а, IIС в срок нс по-късIIо о,г l /едилт/ месец след предJIожетIиет'о IIа
IIт)l]виtIIIо],о звеIIо оrrреllеJrя II}It и п-рави IrреlIJIоItсIIие до flиретt,гора rra ИМикБ за yтB,bpжllaвaIIc
}{а с,ьс,гава N4у.

(З) В 7_лневен срок от предложението Tra LIC, !иректорът на ИМикБ със заповед утвт,ржлава
FIПt. [атата на защитz1та се определя }ra първото заседание на I-I}K, но не по K,bctlo о'г З /триl
N,rcccila след първото засеIIаIIис тта FIЖ,

ILrr.30. (l) IiXt с в

lпе,rl хабилиr,ирtlни лица в с,ьо,гtsс,гFIzтIа Haytlнa облас,г иJIи l{ztytlIlи
об.ltасr,и по l]cмaTa на дисср]]ацията. [Iай-малrсо с/{ин o,I tlле}{овеl]е IIа журито е професор. IТайN,I2lлко ],риNIа от IIJIсIIоtsе]]е }Ia жури,го са в,ьI{пII{и за [Iayt{IlaTa организация. I-Iау.111цо,,,
.l:leH tta Н}К.
ръковолител не може да бъде
с,ьс,Izlts 5

(2) Първо,го заседание }Ia LIленове,ге [Ia НХ( се иIIиt{иl.{ра от f{иректора на ИМикБ. LIа rтсго ГI}К
избира r]ре/lседател, който е B,bTpeIIIeH за ИМикБ. От състава lla НЖ на първото им заседаI]ие се
избtара,г лваIчIа рецеIIзеIлТи, поне единияТ от кои,го е външIеН LIлеII. ос,ганалите LIлеI]ове rла IIТ(
по/lготвят писмеtIо становиtrlе. Рецензенти,ге не могат да са съавтори в ttублttкациI,I,гс, BKJIlotleIIIl
в /U.Iсер,гаI{ия,га.

IIл.31. (l)Рецензиите и

с,гаIIовиIца,га завърпIват с поJIо}китсJIна или отриLIатеJIrIа оценка и се
IIрелава,г в /{еJIоволството на ИМикБ ло 3 l,rриl месеIIа от избора на LIЖ. Рецензиите, в обем ло 6
/ttlecT/ стрzl}II4Ilи, ,трябвtr ла о,гразявzll] ToLIIIo и ясно оо}Iовните прI4носи 14 IIолосТzIТЪIII4 ]]а

лок,Iорска],а дисертаI{ия, да направят преценка за aKTyaJII-IocTTa IIа TeMaTl4KztTtl,
tlелесъобразFIостта I]a изпоJIзваните методи, качеството на представения експеримеlIтzlJIен

материал) задълбочеността на дискусията, cTelleHTa IIа отразяваI{е на литературните изтоLI]{14I{и.
Стаltовиttlата, в обем /lo 2lлвеl страниlIи, дават обосноваtло предложение за IIриеNIане 14ли
отхвърJIяI]е на прелставеrIия дисертационен,t,руд.
ПредседатеJIят IIa НЖ се зад,ьJIх(ава да сJlеди за спазваI.Iето на тези изисквания и ла изт,от,вI,I
про,гокол,
РеrдензrII,Iте, cTaHoBLIшIaTa LI авторефера,rъ,т на дисертацията се публиIсуват на интерI{ет
страницата на ИМикБ в cpclTt не lrо-малко от 2 /две/ седмици преди заклIочителIIото заселаIILIс
тта FIЖ rra PDII фай_тr. !,атата на публикуваIIето им се удостоверява с tIpoToKoJI, подпI,Iсан от
[Iре/iседателя на НЖ и локторанта. IIрез иIIтервала до обявената публи.rна заtцита материаJIитс

(2)
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(локументи на докторанта, l lединl екземпляр от дисертацI4ята и автореферат) се намират на
разпоJIох(ение в леловодството в ИмикБ.
LI"ll.32. Рецеtlзиите и стаIIовиIIIата ое пубllикуват
I{a иIrтернет страницата на ИмикБ. Ilаучrrото
х{ури IIроRежда в,горото си заседание в рамките на две седмици слеlI двуседмичния престой на
рацензиите и становищiIта в Игттернет.
Ч"ll. 33. (1) ОткриТото заседание на НЖ за зашIита на дисертационI{ия трул се сLIита за
редоRно,
Itогато присъстват всички tIJreHoBe на НЖ. По изкJllо.tение се /{oTlycкa l lелиrтl от LIлеII()вете ]It,l
ГIЖ да rIаства в откритото заселание Tra НЖ LIрез видео и.тtи телефонна връзка.
(2) I-ia откритото заседаIIие по ал, (1):
1. IlреztсслатеJIят rтa IfЖ прелставя докторанта.

2. fiоrсторантъ,I, IIраRи кратко изJIо}кение

I,Iа основ}Iите резултати от дисертациопния трУД.
3. 11редседателят па I]}K представя рецензиите и станоRищата на научно1о жури.

4. Членовете на журито и всеки от присъстващите на пуб:тичната защиIа могат да
въIIроси и да Iтравят изказвztния.
5. Всеки чJIен на H)It пуб:rично обявява сRоята оцетIка - поJIожитеJIна или отрицателна.
6. I IрелседатеJIят на I,I}K обявява резуJIlат.а от заIIIи]]ата,

задава.г

(3) За успешно защитен се счиlа дисертаIIионният труд, полrIил на зашIитата .гри или повеLIе
IIоJIо)ItитеJIIIи оIIенки.
(4) Неуспсшно защитената диссртаI{ия се връща за rrрсрабо,I,ваI{с. Ако кандида.ьт }колае, нс покъсtlО oI сдна година сJIел латата на връщzlнето сс открива нова процслура за защи.l.zl. В,гсlра,l.zt
процедура за защита е окончатеJiI{а.

Чл" 34. (1) ОбразоватеJIItата и научна cTolTctl (ОНС) "дlоктор" со придобива о,г деI{я, в койт.о
лI4сертационния,г труд е заlIdи.Iсн успеIпI-Iо.
(2) ОТJС "доltтор" се улостоверява с диIIJIома, която се излава на български език, а
искане о,г лицето се издава и IIрI4ложение Ila английски език.

гIрI4

заявено

(3) ldипломата по a;r, (2) се издава IIо единен образец,
утвърден o,I минис.гъра на образованието
14 EIayKaTa, и се I4зпрап{а в моН за
в
тридневен срок сJIе/] поJIуIIаване.го и l]
регистриране
ИМиrtБ. f{ипломата се изготвя tlo образец, съгJIасно ГIрави-тlника на БдН за прилагане на
зрАсрБ и рсшението на УС на БАII от 08.06,201 1 г. за llроцслура,tа Ilри излаване }Ia лиIIJlомиl.е.

(4) АlIпцинистратl{вIJо

отговорII]4,ге лица от ИМикБ изпрzllI{zrГ в FIациоttаJlният це]]тър зtl
ин(lо;эплаtlиЯ 14 локументация (I]Ациi| в eJ]eKTpoHeH и печilтеI] вариаI]т иlrформаlltrя з?l
:]аII{итените докторски дисертаIlии заедно с | lединl екземпляр FIа лI4сертационния Tpyll,
автореферата на хартиен 14 електроI{ен I{осител) с вкJIюLIено cKaIIIаpilIlo коllие от орI4гинаJII]ата
липлома, както и информациоIIна карта за зап{итеI] лисертационен ]рул.

Раздел III.

Ус.lrовия и Ред за rlриlцобивапе на IIаучIIата стеIIен llдцоктор на науките''
Il"ll. 35. Нау,lпата cTeIIeIl "дlоктор на Iтауките" сс IIрлIсъжда IIа
лица, които

IIритежzrва1.

образоватеJIната и научпа степен "лоItтор", отговарят на съответните миI1имаJIIIи IIаI{иоIIалIII4
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14зисквания, сJIед успеп]на защI4та I]a дисертационен трул при условията и по реда на ЗРАСРБ,
на Правилника за приложение на ЗРАСРБ, 11равилника на БАl] и I]a този Правилник.

Чл. 36. При равни други усJIовия лицата, придобили HarIHa степен "локтор на
IIол:Jв2lт

IIayKpITe",

tIрелимство Irри заемаше на академиtIни длъяtности.

Чл. 37. (1) /{исертационния,I трул за придобиване на HarIHa cTeITeFI "локтор на науките" трябва
лzl съll,ьржil ,гсоретиLIIiи обобш{ения и реIпеI{ия на големи наrIни или науLIIIоприложI{рI
rтроблемlт, които CтoTBeтCтBaT lla съвремеI,IrIите пости)Itения и представляват знаLII4теJIсII I,I
оригинале[r принос в HayKa,Ia.

(2) fiисертациоI,IFIият труд по ал. (1) се подготвя самостоятелно и не може да повтаря темата и
зIItlLIи,I,сJII{zl tIас,г от съд,ьрх(аЕIие,го l{a представсIII,Iя дисертаIIионеII Tpy/I за прилобрIваI]е IIzl
образоватеJIIIа и HayLIHa стсIIеII "лоItтор".
Канлилат"ьт, прелJIаI,а lIисср]]ационния трул по ,lll. 3J и zrвторсферата в Семинztра TTtt
II,ьрвиI{ното звеI{о за обс,ьхtдtll{е, Koeтo се извърпIва в IIегово IIрис,ьствие, Ако Семитlарът одобри

Чл. 38.

работ:ат,а на кандиlIата, прелседателят на Семинара предлzrга IIil tIC
rIре/Iваlри,ге:lно обсъя<дане. Прот,околт,,I от Семинара се изпраща в НС.

ла открие rIроцсдура

за

Проче/Iура,r:а за предвари,IелIIо обсъжлане, олобрена о,г НС, се провежда прел
Семинара на п,ьрвиLI}lото звено. На заседаI{ието на Семинара трябва да присъс'Iв2Iт' поне 7
/седеir,т/ хабтали,гираIIи лиIIil, спеiIиаJIисти в об.llас]та IIzl дисертацията, като поне 4 l,те,rириl о'г тях
са профссоррI иJIи доктори FIa IIа}китс.

Чл. 39. (1)

(2) IIри провеж/Iанс на процодура],а за прслtsарителFrо обс,ьжданс кzlндида]"ы,rIред,с,гавrl
лисер,Iация,га си и авr:орефера,I пред съотвстI{ия Семинар. IIрелставя се и прсдваритслI{а
рсIIсн:]ия t],ьрху прслJIожеrlия ],руд.

(3) Ссминарът с явно гласуване и обикт-lовено мI{озинство (501_l) на присъстващите у,tегlи, (като
хабили,ги1-1t1I]и,ге o,I тяХ са не по-малкО о,г петиI\4а) взема решение за го,говIlос,г,га за зzlщита на

IIpell I-IЖ, изJIиза със становишIе за каLIества,га тIа гrрелJtожения тРуД
преlljlожение за състав Ila НЖ. Про,гоttо;lът о,г заседанието се изпраща в НС на ИмикБ, коi,rт'о /ta
oTKpI4e I]роцедура за запlита; при отрI4цатеJIIIо с,гановишIе FIC предлага преработване На

дI4серт,аIlия,Iа
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в рамкLlтс

/{исср,гациоIttlиятруд

на б месеца,

(4) Слел полохtитеJIно реttrение на FIС на ИМикБ кандида,ьт IIодава в каI{I{еJIаI)ията на ИмикБ
сл clll Iи,т,с lloKyM eI]TLr

:

l " Заявленt,rе зzr лопускане до зztII{ита.
2. Авт,обиография tlo европслiсttи обрtrзеr1.
3. Копие от локумент зtI придобитzl tлаучна и образователна степеI{ ,,лоItтор".
4"

Четири екземпляра от /{исертационния трул.
екзсМIIJIяра от авторефера,та на дисертаIIионнлIя т,pyl{ на б,ь.ltгарсltи (англlаtiскt,l

_5. Гlдr,rна:tссе.г

език)"
(l. Спрtст,lt и копие

Tra

пуб.llиttациите

L{

па],ен,гI,Iте, вклIочеI{и в дисертациЯТа.

7, Спист,к на конференциите, IIа коит0 са IIредс,гавени резултати от д}IсертацияТа.
8. Списъtt на цитатите на публикаIIиите, вклIочени в лисертацията.

9. CtrpaBKa за съответствие с минималните критерии спорел зрАсрБ
IIриложението му и,Iози на ИМикБ.

lI Правилtтитtа

за
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10. !евет броя
публикациите.

CD с PDF файлове на дисертацията, автореферата, автобиография и копия

Чл.40. (1) Заrцитата на дисертационния труд се

проRех{да публичrrо пред IJЖ в ст,став о.г 7
/селем/ хабилитирани лица. Най-малко трима от LIле}IоRете са профеЪори иJIи
доктори на
науките" Най-малко четирима от tIленовете са външни лица за ИМикБ. Избират сеи2 /двама/
резервни LIJIeHol]e, поне един от които е вънIшен за ИмикБ.

(2) Определянето и угвърхtдаването на LIJIeHoBeTe на НЖ, както и определяI]ето на
датzl за
защитата се извърIпват по реда на ч:r. 30 ал. (2).
(З) Членовете }Ia НЖ трябва да отговарят на минималните нациоI{ални изисквания от

ЗРдСРБ.

(а) До заIIIита на дисертаI{ионеII трул се допускат кандr,Iдатите за приlIобиване I{a на)л1на стспеIт
"21октор на наlлtи,ге", които отговOрят Hzl съответните N,IинимаJII{и нацl'loнаJlни изискl]аниrl

сIrоред зрАсрБ, минимаJIните изисквания на БАН и доIIъJIни,геJIIIи].е изисквания на ИМикБ
(Прилохtения).

Чл" 41. (1) Трима от чJIеrIовете IIа II}К, поне лвама от които са rrрофесори, изготвят
рсцсIIзии.
IIоне една от рецензиите е на външно за ИмикБ JIице. Рецеrтзентите да не са съавгори в
публикацИите, вклIоч9IIи В дисертацията. останаJIито чJIеI{ове rrа НЖ изготвят ста}IовиIцаt,
Ч:теновете на НЖ - да нямаТ общИ публикации и проекти с кандидата I]рез последните 5 години
(2) Рецензиите (в обепl ло 8 /осем/ сlандартни машиноIтИсни страници) и становища.га (ло 3
l,rриl маlllИноI]иснИ стандартIIи страниЦи) завърШват с поJIо)I1итеJII{а или отрицателна оцонка и
се прслават в доловодството на ИмиrtБ до З lтриlмосеца с:lсл избора на Нх{.

(3) Рсцензиите, становищата

и

авторефератът на дисертацията се публикуват на интсрнст

страниrIаТа на ИМиКБ за сроК нс по-маJIКо от 2 /две/ седМиtlи/ Irредlи заклIOLIи]сJ]IIо].о зассдаIILIс

lla If}K на PDF файл, като датата на обявяванеIо

I4I\4

сс удостовсрява с tlpOToKoJI, подписан от

lIреltссла,l,еля на НЖ и IIа капдидата за Haytl}{al.a cTeIIcI{.
(4) Открrато,го заседаFII,Iе гIа Н}К за защита на дисертациопния трул се сtIи.га за
редовно, когато
IIрllсъства,г всиtIки tIJleHoBe на FIЖ. I-Io изклlо.Iение се логIуска l lединl от LIлеrIове.ге на НЖ
да
yLIacTBa в открито,го заседание на FIЖ чрез вI4део и-ltи .гелефонLIа връзка.

Чл.42. (l) tla откритото заседание по ал. (l):
1. 11редселателят rrа

IIX{ представя кандидата.

2. Канлидатът прави кратко изложеIIие на осноRIIите
резултати o,1, лисертационния труд.
3. 11РеДСеДаТеЛЯТ На НЖ Представя рецеIIзI4LIте 14 стаIlовиш{ата IIа Ilzl),lqllg.,.o жур14.

4,LI.1teHoBeTe

на журито и всеItи от присъстваш{ите на публи,lната заtrlита могат да задават

l]ъпроси и /{а правят изказваII14я.

5, Всеки LIJ]eI] на I{Ж публи.tтто обявява своята оценка - поJIожите:Iна
6. IIрелседатсJIят rla IIХ{ обявява резултата от защитата.

I4JIи отриI{атеJIна,

(2) За усIIешно защитеII се сLII,ITa /{исертациоIIен трУД, полrIил нарi-малко четири поло}китеJII{и
оцеIIки, ItaTo всеки LIлеIi от }Irурито пуб:тичrlо обявява с]]оята orleFlкa.

(З) I-Ieycrremнo заrrlитена лисертация се врт,lца за прерабо,I,ване, Ако каltl{l'tЛаТТ,т я(еJIае, Ile поI{T)CI,IO от слFIа годиIIа сJIед /{а,гата на врт,II{ането се обявява IIoBzl IIроцедура
за заrrIита. Втората

Irроцелура за заU{ита е oKoHtIaTeJIHa.
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I{.ll. 43. (l) I-Iаучната cTclletl "21октор IIа }IayKI4Te" се придобивzt отдеI]я, в който дисертациоFIнI4я1,
Tpyl1 е заIIIитен успеш[Iо.

(2) Ilаучната степен "доктор на науките" се удостоверява с диплома по единен образец,
угвърден оl,министъра I{a образованието и IIауката, която се издава съгласно Правилника на
Бдt{ за прилагаIIе на Зi'АСРБ за процедурата при издаване IIа лрIIIJIомите и се изпраIца зz,l
Се
ре1ис,гриране в MOFI чрез [IАL{И/I в З-дrrевен срок след полуtlаване'Iо и в ИМикБ. В НДlIИД
изпращат по | lедитil екзеN4пляр на дисертационния труд и автореферата на xapTI,TeH и
електроI{ен носител, с вI{JIIочено сканирано копие от оригинаJII{а,га дипломzt, както
14

иttформационFIа карта за изладената дипломzl.

I'лава четвърта

:}AEMAIIB IIА

АкАllЕмични длъжности в имикБ

Общи положеIIия

Чл. 44. Академичнит,е длъr(I{ости се откриват в ИМикБ при усjIовията и по реда, оrIреlIелеI{и
ст,с ЗРАСРБ и С т,ози IIраВиJIIIик. С ПравиЛника на ИМикБ се опредеJlят и доп,LJII{и],еJIни
изискваrIия за заемане на академичIIите длъяtности "главеIl асистеIIт","доtlент" и "просРесор",
оl,разявztщи специсРикага IIа rIаучIIо-изслеlIова,гелската работzl по отlIеJrни,ге професиотIilлни
наIIравJIения (Прилоlttения).

(2) АкадемиLIната длъжI{остсе засма по трулово правоотIIошенис.

(3) Преминаванс,I,о О'Г tlКilДеN,Iиrlна дл,ьжност на с,ьща]]а академиLIна лJI,ьжност о], друго висIIIе
по решсние }la
уtIиJlиIllС иJlи }{ilyltHtl оргаt{изация може lla се извърпIва и без конкурс, с избор
ИМикБ и прИ усJIовиЯ и по ред, опредслеНи в ПравиЛника. ГJо съп]ия ред може да се осъIllесl,tsи
прсмигrаваIIс ila сыца,га или на съо,I,ветна академиrIна лJI,ьжнос], и оТ чужлссl]ранно висttlе
уLII,IJIище I4J]и IjayLItIa орг,аrIизация, кои,го са призFIати
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акредI4,гирани о,г с,ьответIJите за чужда,га

лържава компс,гсII,гIIи органи.

(4) IIри прекратяваIlс на трудовI4Я договор IIе по вина на хабилитираното JlI4це се

запазва,г
IJс14LlкИ J]14LII-IИ пl]ава, проI.,Iзт,иLIащи оТ съотве,гнаТа акалемиLIFIа дJIъжIIост, вI{J]Iочи,геJIIIо право,го
Itз yrl3g,ara в научлIи жури,га, опрелелени по реда на,Iози закон.

IIл. 45. JIица.га, заемаIIlИ ака/lемичнt4 длъжности, подлея(ат IIа периодично атестираFIе Flе
малко о.г елин пъ,l] на 5 lпетl години по рел, определеII в Закона за висIпето образование,

по_

Раздел I

Усlrовия и Pelt за заеNIане lla акаlIемиtlIIата дJI,ьжIIост "асистент"
46. (Изм. - з1.05.2021 г.) (1) АкалемиtlItаf]а дJI,ьжност,,асистеrIт" в БАН се заеN,Iа въз осIIова
на сроLIен.груlIов логовор сJIед tIровежлане EIa конкурсна процедура и реlrlение на I-IC.
LI"rl.

(2) Ретлеrrието I{a FIС на научното звеI{о за откриване на процедура за заемане на длъжност,т,zl
EIa
,,acpIcTeHT" се взема IIо MoTLIBpIpaHo rIредложение Hzr директора IIа СНЗ рrли по прелJIоIIеIIрIс
в
7-лrтевеtt
звеIlо
rIayLIHo
на
съответIlото
иIIтерI{ет-стра[Iицата
lIървиLII.IО звеI{о и се rrублиItува на

2о

срок от приемането му, Срокът за по/{аваIrе на документI4 е ели}I Mecel{ от латата
гIубликуването.

}{а

(3) Кандидатите подават заявление, към което IIрилагат мотрIвацI4онЕо писмо, автобиогра(lия,
липлома за висше образование за образоватеJIно-квалификациоFIна степен ,,магистър", диIIлома
за образс_lвателна и наrIIrа стеIIеп ,,локтор", ако кандидатът има такава, медицинско
свидетеJIсТво, свидеТелство За СЪЛИN,Iост, удостоверение за стzlж по специалIIостта, ако има
так])R и лру-и (по прецеllка IIа кандидата, IIапр. списък на пуб:тикаl\ии, изобретения и
другрr
на}п{но-приJIожни резуJIтати, препоръки, награди, сертификати и лр.).

(4) l\ИРеКТОРЪТ I,Ia СI{З, ПРедlИ изтиLIане на срока гIо аJI. 2 оttреде_шя по IIрелJIожение гrа нС
триIIленна комисия от хаби"тrитирани лиIIа в съответната HayrIIIa област. В 3-дlтевсI{ срок о.г
I,IзTI,I.IaII0 на срока за подаваIIе на докуNIентрI, Комрtсиятtl проверя]]а
докумеIIтите IIil кzlllлиl-(tll.]]-1.с
за съответствI4е с изIIскваIII,Iята в обяв:теlлието, за което съставя протокол. При откzrз за
lIопускане на кандидатI,I до rIастие в проIiедурата, недопусII2]тI,I,ге кzrт{дила.l.и се увеломяRil]IтисмсI{о в тридIIевен срок от изготвяне на протокола на комисията, като се посочват мотивите
за отказа. В З-дrтевет{ срок от съобпlението IIедопуснаlите каI{лиl{ати могат ла IIаIIравят IIисмсI1о
възражение преД директора, който се произнася В 3-дневен срок от полrIаването му с
окончателIlо решение.
(5) Щопуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на
събеселванс,

(6) Комисия],а провежда събесс/tване с кан/{идатитс в 0рок ло една содмица след изтиtIанс Tla
срока за IIолаваIIс на възражениЯ иlиslи сJlед произнасяIlото l{a дирсктора по поладените такива.
(7) Комисията класиl)а кандидатитс и обявява резуJrтатиl,с в ,гяхЕIо присъс].l]ио.
срок протокоJIът за IIровсденото събоссдваIIе се внася в Научния съвеf..
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т.риднсвеrl

(8) I,IC утвърждава кJIасиране,го на първото си засс/{анис, но не по-късIIо от
две ссдNIиI_1и слсд
IIОЛуrlпgдт{е на гIротокола за проведеното събесслване"

(9) С решенI4ето на Научния съвет се опредеJIя срока на трудовr,irl логовор, ttой,го IIе ]\4ожс
бъде по-дълъг от 4 годиllи"

l{lt

(l0) Извъп усJIовия,tа по аJI. 1 ,9, на академиtIlIата длъжност,,асис,Iе}Iт" може да бъле Ila:]HarIeH
l{окторан,г, отLIислен от съответното СНз с право I{a заlцита, но IIезавършил прощсдура.Iа по
заIцита на лисерТационниЯ си труд, Назна.rаването се извърпIва от лиректора на СНЗ след
решение На Наl,tния съвет, прието по предложеIIие на ръково/lителя на първиLIното звено I-Ia

трудоВ договор за срок не по-лъJIъг от 2

годиI,I].{.

(11) Слел изтиLIаI{е на срока по ал. 9 и zrл. 10 TroB трудов lIоговор със съIцото лице:]а
засмаI]е
аItаlIемичlIаl]а дJIъжНост ,,acI,IcTe}IT" не може lla се склIоLIва.

I]а

(12) СлеЛ придоблtване T]il образоватеJII{а I,I I,IilYT1llд стеIIеII ''21оtt.гор'' асл.IстеIIтът мох(е
даrIаства t]
обявен от ИМикБ конкурс за заемаI{е rIа акадеN,{иtIната дJIъжIIост "гJlавен acpIcTeHT" по
рела IIil
зрАсрБ, 11равилника на БАН и на този Ilрави:ll,tик.

Разлел II

условия и ред за заемане на академичната длъжност ''главен асистент''
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Члl. 47 .

(l

) Дкадемичната длъжност ,,главеI{ асистент" се заема само от лице, което:

1. Отговаря на минималIlите национаJI}Iи изисквания зzl съответниТе на)^{ни области иlиtwт

професиоrтаJIIIи I{аправJIеI,Iия по LIJI. 1 от ЗРАСРБ.

2. Отговаря на допъJIнителните изисквания, приети на НС на ИМикБ към кандидатите

за

заемане I{a длъжността,,гJIавеII асистелIт" (Приложения),
З. l1рите;rtава ОНС ,,локтор|l, по спеIIиаjтност, която съответства на обявения коНКУРС"

(2) Дкадемичната длъл(ност ,,гjIавен асис,гент" се заема въз ocFIoBa на конкурс и избор.

Чл.48. (1) Канлидатите за заемане на академиtIната длъя(ност,,главен асистент" се оценяват
cJre/{FII4,T,e

IIo

изисI<RаI{ия, ако са IIриjIожиI\4I,I за съответна,rа обrrаст:

1. ИзследоватеJIска работа в c,boTBe,I}IaTa област или rrрофесионаJIно FIаправJIение -}л{астI,Iе
изсле/lоваl,еJIски IIpoеK,II,I, завт,ршиJIи с научни резуJIтати.
2, Научни публикации.

в

(2) Itанлилатите за заемане на академичнага дJI,ьхtност ,,главен zlсистент" се оценяваг и споре/I
лопълнителните изисквания на ИМикБ.
чл. 49. (l) конкурсъ,г се обявявzr Iтри условия],а на ч,тt. 3, ал. (1) от зрлсрБ:
1. IIроцелура,lа за rlpoBeж/Iaнe на конкурс за лJI,ьх(ност,га ,,I,JIaBeIl асистен,I"' се открива IIо
акрсдитирzlни направления и спсциаJIности в ИМикБ.
2. Котткурс,ь,r се обявява с решенис IIа FIС rra ИМитtБ по мотивирано предложение на f{иректорzr
иJlи на р,ьItоволиl]еJIя Hit II,ьрви.Iно,I,о звено, l] мотивите т:рябва да се аргумен,гира
необхолимостт]а oTтaкaBa /{лъх(ност за разви,гие I{a тематиката на звеното.
3. i{онкурсы,се обявява в fiB и на интернет страницата на ИМикБ.
4. Информаllията за конкурса се изпраща и до НАЦИЛ за публикуване нс по-късно от 7 /селем/
/]ни след решенисто за обявяване на KoнKypczl от НС на ИМикБ.
(2) Канлидати,Iе за уtlастие в Kol{Kypca гtодава,I,следните локумснти:

I. Заявление за допускане llo конкурса.
2-. Автобиография Tlo евlэопсйски образец.
З. /{игr.llом за ОНС "доктор" и копI,1е на липлоN,Iата.
4. Двтореферат, на дисертаLIия,га за прилобиваrIе на ОI]С ,,док,Iор". За заrцитиЛите В лр)Ти
държави, където не се изисква ав,гореферат, да бъле изготвено резюме, слелващо сълържание,го
l.ta оби.lайния ав,гореферат, но без изискване за отпечатване.
5, МелиrIиIлско свидетеJIство.

6. Свилетелство за съдимос,г. СпоредI чл. 11 ал. (3) or: Прави.lll{ика на БАFI, за кандила,гI4f,есJlух(и,гели на БДII, не се изисква ме/lиципско свидет,еJIство и сви/lетеJIство :]а съдиNlост.
7" Удостоверение за стаж по специалността) alto има такъв.
8. МотиваrIиоIIно писмо.

9. Списък на публикации, списък от уLIастието на кандилата в науtIни конtРеренчии; списък Hzl
rIитатите; информация за уLIастие на канлидата в изсJIедоватеJIски проеItти, изобретения и
/lруги научно-приJIожни резуJI,Iати. Към всиLIки документи се прилагаг необходlимите
доказателСтва - копИя от пубЛикациит,е I{a кандиlIата И копиЯ o,I съотвеТно лругИ ДОКУN,rеНТРI
(сертифиItати I,I награли).
10. CTrpaBtta за изпъJIнение Hil рIзисква}Iията, приети от I-IC на ИМикБ (Приложеrтия).
1 1. Каrrлрlлатът разрабо,гва рефераl, о,г минимум 5 lпетl с:граI{ици, разкриващ мотивираната му
визия за бъдещото развитLIе I{a неговото научно напрatвJIеIIие pI JIIILIHO,гo му участие в llel,o.
12. fIисменият реферат трябва да се rIрило}ки към документите tlo конкурса.
lЗ. IIIест CD или други електроIIни носитеJIи, сыlъря(ащи всрILIки изискуеми документ,и по
конкурса.
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(3) СрокъТ за подаваНе

FIa

дв.

докуМенти за участLlе в Ko}Iкypca е 2 (два) месеца от обявяването му

в

Чл.50. (l) До rIастие в

ItoнK)zpca се допускат кандидатите, които отговарят на законовите
изискваIlия, вItлючително на минималните национаJIни изисквания по зрдсрБ и на
лопълнитеJIните изисквания, приети от НС на ИМикБ.

(2) Редовността на локументите и изискванията за допустимост с изклIоLIение на минималните
IIациогIалнИ изисквания и на съответно IIа допълнителните из}Iскванията на ИМикБ се
проRсряват от Комрtсия, състаRена от На1^lния секретар Ila ИМикБ,
ръководителя на първичIlото
т{аrIно звеIlо, заявиJIо конкурса и заве}кдащия отлел ,,ЧовепIки
ресурси" до една селмица сJIел
I,IзтиLIане срока на конкурса. Ilредседателя]' pI останалите члеIлове на Комисията, KaItTo и
техният общ брой се опре/{елят със заповед Tta flиретtтора на ИмикБ.
(3) Съответствието с минималните национаJIни из}Iсквания и с доIтълнитеJIните изискваIlия на
ИМикБ, включително на резултати, На)л{ен гtринос и оригиналност на представените трулове,
се проверява от НЖ,
(4) КаrrдиДатите се уведоМяват писМено за резултата от проIIеЛурата по долускане в срок
до 14
/,,tстириналесет/ дtlи слел гIървото заседаIIие на НЖ, кат,о на недопуснатите кандидати се
съобщават мотивите за отказа.
(5) fiотrуснатиf е кандидати сс увеломяваl,писмено
конкурса.

за датата, часа и мястото на провея{дане на

(б) Конкурсъl, се провсжда rlo документи не по-късно от 1 (един) мессц от изпращанс на

сr,общсtlието по ал, (4).

Ч"ll. 51. (1) Конкурсъ,г се провсжла от FIЖ в с,ьс,гав от 5 (пот) хабили,гирани лица, I,Iай-п,rалко 2
(лваrvrа) от tIJ]eHoBeTe rra I,IЖ са външни за ИМикБ. Под опроделение1о
),вънIJIни LIленове на I-IЖ"
сс разбират уtIени, които през посJIедIIите 5 lле,rl години I{е са упражнявzlли преrrодава.гелска
14ли I,Iаучна детiнос,г по ,грудово lrpaвooTнoLIJеI{иe, свързано със заемане на академиLIна
длъжност
в ИМикБ към датата на утвържлаваIiе на IfЖ.
(2) За всяка конкретна процедура по обявения конкурс за
),гJIавен асистен.I'О, съставът на
llреллага от ръItовоДи,гелrI на първиLtното звеItо и се
утвърждава от I-IC.

НЖ се

(3) fiиректорът на ИМикБ I.Iазначава НЖ със заповед въз ocl{oBa Ira
у,гвърденото rIредJIожение
от I]C в срок не по-късно от l4 /четириtrадцесет/ дни от ПОЛуr121g2lпrето му.
(4) ОгIределяFIето I]a съставЪт на Н}К е не по-късно от.2 lлваl месеца от обявяването
на конкурса
в l{B и на интернет страницата на ИМикБ.

(5) За чJIенове rra НЖ се избират хабилитирани JIица, с
резул'ати в съответI]ата сIIециалност
иlиllи професионално направJIение за обявегtия конкурс, а при IIевъзможност в съответна.га
Нt])п{на област, вклюLIенИ в регистъра по tIл. 2 от ЗРАСРБ и/или
rIени от чуждестранни виспIи
ГII,{JIища или наrIни организаIIии с рсзуJIтати в съотI]етната специалност иlили професиона:lно
наtrравлеIIие иlиllи llayt111o об"паот. fIри иrттердисциплинарност на обявеrтия
конкурс най-ма"пrсо
е/II,Iн LIJIеH на НЖ ,грябва ла бъле от друI,а научна област, към която
обявеният коIIт(урс има
О'1-I{ОIПеIIИе. ПР" ИЗбОР r,la I-IЖ Се ОПРеЛеля LI по един RънпJен
и елин вътрешен резервеI{ tIJIeH.

2з

(6) t{леrlовст,с IIal IIТ{ r,рябва дtl отговzlрят }ra съо,IветIIL],те минимаJII{и нацI4онаJIIII4 I4зисквiIIlия по

зрдсрt,.

(7) За LIJIeHoBe на FlЖ не MoгaT да бъдат избирани лица, които }Ie отговарят на изискванията IIа
.т.п. 4 ал. (5) и ал. (6) от ЗРАСРБ за конфликт,на интереси, свързани лица, плагиатство и ДР.
(8)

С разрешение на НС по я(елание на канлидата за главен асистент един tIлен на НЖ Може

Да

бъде заменен с друг от c,boTBcTFIaTa квота по предвидения от закоIIа рел. Искането може да бъДе
напраll]сно само ве/{нт,ж.
Ч"lI. 52. (1) I3секи члеI{ на

IIЖ рсцензира резултатите и при}Iосите и оцет{ява кандидатурите за

,,главеLI асистент" с поJIожитеJIна или с отрицатеJIна оценка.

tIлен TIa я(урито оценява кандидатI,Iте поотделно въз основа на изпълнение
минималните IIационални изискваIIия и на допълнителните LIзискванията IIа ИМикБ.

(2)

BceKT,r

IIа

13асслатIия TIa IIЖ tre il,{ога,г ila се провежлат в IIамалеII c,bc,IzIB. Отказ,ьт о,г rIастис в засеДаIIИс
I,IJTI4 о,I,каз,ь,т, за IIoJ]aI,ilIIe I{а подпис от, rIjIeH на H)It в IrpoT,oкoлzl сс устаI{овява с подписите IIа
прлIс,ьсl,RztIIIите т{леIIове Irа я(урито и пе е осIIоваIIие зzI сIIираI{с I{a процедурата. РеrrIеНИЯТа Hzt
(_1)

IIЖ л,того-гла се вземчlти ноrlрис,ьс,l,вено, като в тези сJIучаи обст,rклане,то и гласУваНеТО
изв,ьрIпва,г чрез с,ьо,I^ве,Iни,ге ,технически сре/{с]]ва при усJIовия и по ред, опрелеJIени
I1равилrrика rrа ИМикБ.

Се

of,

(4) На свосто първо зttсоланио НЖ
1. Избира сдиIr от LIленовотс си за председатсл. За председатсл на журито се определrI вътрсше}{
:

за ИМикБ

LIлон на журито,

2. Взема реIпение зit лопусканс на канди/lат,ите до оценяване в съотвотствие с минимtlJII{и,ге
IlztIIиоIlални изисквания по ЗРАСРБ и допълнитеJIнитс изисквания На ИМИКБ.
З. Опредсля латата, Llaca и мястото на провсждано на конкурса (не tlо-късно о]] N,Ieccll слеll
и зr

l

раIr{аIIето

н

а съобщен ие,го за доr]ускане),

Г} lla.ra;loTo lIa зatI(JlloLII4ToJIrlo,Io заседаIl14е каI,Iлида],ите праRят кра,гко предстztвяне по избрана
LIJIенове,ге rIzt
.I.яХ
l,eN,Ta, с,ьотве,гс,гВаIIIа IIа обявеtll,tя конкурс 14 отговарят на въпроси Flа
о.г
на I]C събеселванс,го може /la вкJlIочва и лруги выlроси, KoI4тo ctl
жури1о. l1o

(5)

репIение

1,ема,гi.lчно свързаFIи с провеж/lания конкурс.

(6) Решенията на НЖ се приемат с явFIо гJIасуване и обикновено мнозинство и се оформят в
протокол. Протоколът сълържа като своя I{сразделна часТ мотивите за приемането Hzl
съ отв

етIIото

р

еIпеIII4е, вклlоLIи],еJ-tно относн

о

:

1. Рсзултатите на кандидата, Ijеговия Ilarlell принос, оригинаJIFIосf, на представеFIите трудове и
достовсрllост на представен14те IIауLIни данни.

2. От.г.оворите на кандидата на отправените към него въпроси на закJIюLIителното заседание.
3. Мотиви и реIпение относно приемането иJIи I"Iеприемането на становиIцето по канди/Iатурата
в случпцl,g на сиl,нал за IIJIагиатство. В тезI,I случаи, преди да се IIроизнесе, НЖ дава възN,Iох(ност
на кандидата да представи своето становиIце. Решението на I-IЖ NIояtе ла се оспори прел IIC.

(7) IIе По-Т(Т,сI{о от 7 /cc:teM/ ка:tетtдарни IIFIи сJIел rIрове)Itдането }Ia конкурса предселателят FIa
за
I I}K rrрс:tс.гzlвя до IlC обобпtсrl докJIаД закJIIоLIеIIие за резуJIТа,II,I,Iе от конкурса с IIредJIоI{сIIие
tIленове
журито.
на
tтзбор. f{ок:Iаlдт,т се lIолlIисвtl о,г всиtIки
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(В) Ilри повеLIе от един кандилат, издържал конкурса, НЖ прави N,Iотивирано лрелложе}Iие
избор в доклада си.

зzl

(9) IIротоколът и обобщения докJIад от прелседателя тта НЖ се публикуват на публичен
достъп
на интерI{ет страницата IIа ИМикБ, Пуб:rичният достыI на материаJIите се заIIазва trай-п,tалко 5

/tle,t,/

години слел прикJIIоLIвtll]е на Iщоцелурата.

Чл. 53. (1) Изборът на "главеI{

аслIс,гент" се провежда от

lII{и след IIоJIyIаване на предJIохtението на

IlЖ.

НС не по-късно от

14 /четеринадесет/

(2) Изборът, вклюLIителIIо наLIИнТ,т за провеждаIlе на гласуването при избора, се извършва1 по
рел, определеI{ в Прави.lttтика FIa ИМикБ. При избора трябва ла rlастват 2lЗ lдве трети/ от
релуl{ираIIия сIIисъLIеII състаВ ttа I]C. Реtttсttрtятzt се взсмат с Tai,itIo гJttlсуваlнс 14 с tvllt()з1,Ilic,l,tJO
IloBctIe от tIоJIоl]и[Iil,га о:г релуциран}Iя сIIисъLIеI] ст,с:гав. СtIl,tсъ,Itlия,г c,i)cTaB rtzr lIC LIе N,lоже
лtl сс
редуцира с IIoBeLIe от 1/6 /една tlеста/, като се ред),цират само I{JIенове, които се намират в
чуiкбина, о,гсъстврат Irорали бо.llест иJIи иМ е разрешrен IIролъJI}кителен oTlIyOK,
(3) ts срок ло |4 lчетиритrалесет,/ кален/{арни дни сJIел rrровеждаI{ето Tra избора Rсеки от
каI{дидатИте, явили се на конкурсния изпит, се уведомява писмеIlо за
резултата от конкурса и
избора.

Чл. 54. Избраните канлидати се
с,ьобщенис,го

Раздел III
Ус.llовиЯ и

,за

реlЦ

избора им.

назнаLIаваг от {иректора на

ИМикБ

lцо

|

lедиLлl месец о.г

за заеi}{ане на аl(алеМичната лJIъжIIост "доIдеIIт''

Чл. 55. (l) Кандидатите за заема}Iе на
сJIсдIните условия:

l, Да са Irридобили образоватеJIIIа

акадомиtII{а],а ллъжност,,доIlеIl.г" трябва ла отговарят Ila

14 HayLIHa

стспен ,,лок],о1)", Korll-o за спеIIиzlлности1е от

реl-уJIир.l}lи,rс проdlестаи трябва ла бъде по съща:га спецI4алност.
2. I"Ie lrо-пцilлко от лI]с голинI,I:
ir) :ia са :]аемаJIи акалем14tIIlа

дJ]ъжност ,,асис,геI.t,г", ,,главен асис,гсI{т", 14ли
б) да са би:lи пlэеtlодавател]а, вIIJIIо.Iително хонорувани, или LIJ]elIoBe на науLIIIоизследоватеJIсI(и
eкlllt в също,Iо иJlи в лруго висше уLlилип{е иJIи научна организация, иJIи
в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
г) ако каIlдилатът е заеN.{ал длъжността ,,доцеIIт" в ДРУг I4Itститут rla БАН I4лI-r лруго вl4сше
учсбно :]аведе]]ие, НС взема решение за заемаI{ето на длъжността без конкурс, rlo с избор от НС.
Канди/lztтите Ilo кoHкypca и:]нzlся,I кратък доклад върху изследоватеJIската си
работа пред
(Iленоtjоте на FIС и Семинара на
първиtIното :iRеI{о,
3. Д{а o.1 пpellcTaBI,IJII,{ публикуван моногрzrфи.lен трул или рzrвностойtlи публикzulии в
сIIециаJIизирани I{аучIII4 I,I:]лания, които lla не IIовтzIрят rIредставеIlи.ге :]а гIридобиваr.rе на O}JC
,,21октор" и за I]ридобиването на HayLIHa стеIIен ,,доктор на науките''.
4, /]а отговарrlТ на съотвеI,IJLIте минимilлI,Iи нациоI]аJIни и:]исквания по зрдсрБ и IJa
lIопъJII{и,геJIIlи,ге изискваIIия на ИМитtIi (IТриlrожсttия).
5. /{а тr:тмат доказано по законоустановеI{ия pel{ IIJlагиilтс.l,tsо В IIа}^]IлиI.етрулове.

LLll" 5б. (1) Кандиl{атите IIредставяТ справка за LIзпълIIение Hil
минимаJIIII,Iте IIациоrIаJIrIи
изисквания гrо ЗРАСРБ r,r на лопъJIIIитеJIЕIрIте изист(ваIIия гtа ИМиltБ, както и спраRка за
оригинаJIIIи,ге IrаrIни приноси, към които се пррIлагат съответIII,Iте /{оказtll-елства.

{
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(2) /]о оценяваIле се lIопускат JIиI{ата? които отговарят на условията на чл. 56, вклIочителI]о Ila
мрIIIималните нациоIIални и:зисItваIIрIя и съответIlо FIti допълнитеJIFIите изисквания rra ИМикБ.
(З) Реловгтос,Iта IIа документите и изискванията за лопустимост с изклIоLIен}Iе IIzl минимаJIIII,II,е
национални изискваIIия и съответIIо на допълнитеJIните изискванията I{a ИМикБ се rIроверяват
от Комисия, съставена от I{аучния секретар на ИМикБ, ръковолитеJIя IIа първиIIIIото IIaytIHo
звено заявило коFIкурса !I завежлащия oTlIeJI ,,ЧовепIки ресурст,l" llo една селтчIиtIа сJlед и:]тиLizllле
срока rrа Kol{Kyl]ca. I1редседатеJIя,г и останаJIите tIJIeHoBe на Комисията, както и технт.тят обlI1
брой се определят със заtIовед Ila f{иректора на ИМикБ.

(4) Съответствието с ми}IималнI,Iте националЕIи изисквания и допълнителните изискваIIия,
вкJIIоIIителrIо на резул,гати, HayLIeH принос и оригиналност, на представенI,Iте трудове, се
проверява от НЖ.

(5) Кандидатите се уведомяват tIисмено за резултата от процедурата IIо допускапе в срок :до l4
/че,гириtlадесст/ 21т,lи слел rl,bpBolo зчrселание Ila IIЖ, като Hrl IIедопуснатите кан/Iидzl,ги сс
с,ьобщават: мотивите зzl отказа.

I{"rI.57. (l) Заемаrlе,l,о IIzl акалемиLIIIат,zl лJI,ьжIIосl,,,лоцеIrl," се ос,ьщест,вява в,ьз основа
конкурс и избор,

IIzI

(2) Конкурс,ьт се открива, ако може /да се осигури с,Lот,ве,гната изсJIедова,геJIскаI HaT]oBapeнoc,l,,
rIре/{вилеIIи с,ы,JIаст{о правилIIика rtа ИМитсБ.

Чл. 58. (1) Обявявансто на конкурса, подаването
cTat]a при слсдни,Iе условия:

l. Прочслурата за

}{zl

док}менти и лопускzrнето до учzlстис в IIего

,,доцеIIт," сс открива rlo акрсдитирани направJIения

и специаJIIIосI'и в ИМикБ

зii провсждаIIе Ila конкурс.
2. Т{оr,rкурсът сс обявява с решсuис на НС rrа ИМикБ по прелложение на flиректорil въз ocHoIJ€t
Iltl /{окjIад о,г l]ъково/lитсля IIа първиtlноl,о звено. В мотивите трябва да Се аРгумеН'ГИРа
ttеобходимост,l,tl о,г TzlKaBa /UIъх(ност за развитие l{a тематиката на звеното и се обоснОвава
ппуrlg2,.u ангажираност }Ia кандидата (рабо,га по с,ьIrIествуваlца или развиваI{е на rIова
,r,ема,гика).

З. Коrлкурсът се обявява в /{R I4 IIа и}Iтернет страIII4IIа,га Ira ИМитсБ.
4. ИrlфорМzlцLlята за коIIкурСа се изпраща и лО гIАIIиД за ttубликУваIIе не IIо*късно o,r 7 /седемr/
дIrи слел репIеIIието за обявяваItе l]a конкурса о,г НС на ИМикБ.
(2) Т{андидатите за участие в конкурса полава,г следIIите документи:

l. Заявление

за

уqпgl"е по конкурса.

2, Ав,гобиог,рафия по европейски образеt1.
З. Щиплома за приllобиване на OI{C ,,.iloкTop" и нztуqgца степеII ,,доItт,ор на науките", ако имiI
такава, и копие.
4, Дв,rорефератI4 на лисертациите за придобиване FIа ОНС ,,доктор" и ,,доктор }Ia науките".
5. Мелрrципско свидетеJIство.

6. Свидетелство за с,ьдимост. Според чл. 11 ал. (З) от Правилника на БАн, за кандидатитесJIу)I1I,IтсJIи на БАI-I, не сс изисква медицинско свидетеJIство и свидетелство за съдимост.
7" Улостоверение за стаж по сIIеIIиаJIнос,Iта.
8. СписъК rta публиrсаrlиите Htl канлидата lI коIIия от публикациите FIa кандидата на XapTI,IerI
ttlиllи електронеН I-тосиf,еJI lIo показат,ели В и I' o,1' таблиците с миI-Iимални IIацрIоI{ални
изисквания"
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9, l]eBeT броя CD с PDF файлове на авторефератито, автобиограQлияикопията на публикациите,
както и на настоящия Правиltник.
10. Списък на rrастията на кандидата в FIаутни конферетлции.
l l. Списък на IIитатите.
12. Инdlормация за )п{астие на кандидата в изследователски проекти
13. Кратка i,rнформlаtlия за изследоваТелската работа на ка}I/Iидата, в която ясно трябва
/Ia се
о,гбелехtат ост{оRните приноси в даленото направление и вижданията за бт,деulа изследователска
работа.
14" Справка за изпълнение на минимаJIните изискваIlия според ЗРАСРБ.
1.5. Спраrзrса за изпт,лнение Hil допълнителIlи изисквания на ИМикБ (Ilриложения).
16. llетtлаРация за оригиналНост и lIocToBeplloc,Г па llредставеI{ите
резултати в FIаyIFIите трулове
Ч"l1.59. (l) КОНкУрсът се проRе}кда от 7-.IленtIо tIЖ. IIай-малко 3 (трима) о,.lu.rrоuБr" no
журито са външIни за ИМикБ и най-малтсо 4 /.lетиримаi са професори иJIи доктори на на)л(ите.
,,Rъ[IIпни члеIlове" на НЖ са лица, които в tIродължение на последните 5 /пет/ години [Ie са
уriражIIявали преполаватеJIска рIJ]и HarIHa 2дейlIост IIо трулово IIравоотI{ошение) свт)рзаIIо ст,с
засмане на акалемична длъжност в ИмикБ към датата на утRърждаване на I-Ixt.

(2) За всяка конкретна процелура за ,,доцент" съставът rTa IfЖ се предлага от. Семинара на
от: I-IC на ИМикБ,

IIървичI{ото зRено и се утвърждава
(3)

юIi

се опрелеЛя съС заповеД на .ЩирекТора на ИМикБ въз OcI{oBa на
угвърденото по реда rla
ал. (l) предлоiкение от НС на ИМикБ в срок I{e По-кТ,сIIо от |4 lчетириrтадесе.l./ лIIи о1.
IIоJIучаваIIс],о му.
(4) Съсr-аВът на Н}К се опродеJ]Я Ilc по-късIlо о,г 2 /дваl мсссЦа от обявяваIlсто на конкурса в
/{R
и на интерIrет страница,га на ИМиКБ

(5) l3a tljtcнoBc на НЖ се избираТ лица' хабилитиРани В българскИ висlIIИ
уIJиJIиш{а ИЛи науLIни
организации, с резултати в съответната специалност и/или професионално направлсние за
обявения конкурс, а при I,Iевъзможност - учени, вклIоLIени в
регистъра по LIл. 2 от ЗРдСРБ иlили
tIуждестранни
висI]Jи уtIиJIища или наrIНи оргаFII]Зации с резулта,].И В СllоТВеТНO.гil
уLIенИ от
сгlециаjlнос,г иlилп гlрофестаонално направленl4е, иlили HayLIrIa об:таст. При избор на НЖ се
опрелеля гIо елин въI.Iшен и един вътрешен резервеrI tIлен.
(6) LIлеrlовеl,е на FIЖ трябва /{а отговарят на съответните миI{имаЛНИ I:IаЦИоI,IалFIи изискваI-Iи,I llo
чl1.2б, ал. (2) и ал. (3) от ЗРАСРБ.

(7) За LIленове на НЖ не N4огаТ да бъдат и:lбирали лица, които не отговарят I.Ia I4зисItвания.l.а
и ал. (6) от ЗРАСРБ зzr конфлИItт I]a интереси, свъРзzlни лица, llлагиатство L{ др.

,IJl. 4, ал. (5)

Hzl

(8) IIо искане ло НС IIа каIlдидата за,,лоllент" ellLIIt ItJIoI{ на IIх{ се зzlме}Iя с
дрУt- от съо-гRетIIата
Kl]Ol,a по прсl{виления от закона ред. Искането може да бъле HaIIpaBeI]o само веднъж.
(9) ЧленоВеl-е на На}п{I{отО }курИ прелставяТ в IIървII.Iно'о звено
рецеI]зии,l,е
срок ло два месеца от опредеJIяIIето им в състава на НЖ.

Чл. 60. I]Ж оценява кандидатите

14

стаIIовиIцата

cll

t]

за заемане на акалеМиtIната дJIъхtност ,,лоцен.I'' според

изIIълнеIIие,го на условията по чл. 53 и в съответствие с
резултатите от справт(ите по .tл. 54, ал.
(1) оттози Правилник.
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(1) [3секИ tIJletI Ila IIЖ рецеrrзира резуjIтатите и приносите и оцеIIява кандила],урите за лоцеFl,г с
I]оJIожи,IсJIна иJIи с отрицателна оценка.
(2) Всеки LIлен

FIa

я(урито оIIенява кандилатите поотлелно.

(3) Зассдания на IJЖ според чл.4 ал. (10) от ЗРАСРБ не могат ла се проВеждаТ в намален C],CTilB.
отказът о]. участие в засеlIани е иJlи отказт,т за полагане на по/]пис о1, чJIен на НЖ в протокоJIа
се уст,аноВява с IIоl{Писите lla прис,ьсТвашите LIJIeHoBe на журито и I]e е основаIIие зtl спиране IIа
IIp11Ilc/Iypa.t,ai. РешеltI,Iя,I,а I{a IIЖ мога'l да се взеN,IаТ и tIеприс],СТВеlIО, като в тсзLI сJIучарI
обс,ьrItдzttlСl,о LI гJIасУвzlIIс,гО СС IIЗRI,РШва,I чреЗ съответнИте техниtIески срелсТва IIри усJIовI,Iя и

по ре/{, опрелелени от IIравлIJIника rrа ИМикБ.

(4) На своето първо заселание НЖ:
1. Избира един от вътреIпните cpl LIлснове за прслседатеJ].
2. Взема реIIIеFIие за доIIускане rla кандида,ти,Iе до оценяване в съответствие с миIIимаJIIIите
национttJI}Iи изискват].ия и лоп,ьjlни.гелниf,е изисквания на ИМикБ.
3, Отrре:lеля от състава си 2-ма рецетIзеII,ги за /Iопуснати],е кандила,ги, поне единият,от кои,го е
lтрофссор. Рецеттзентите дtl не са съавтори в публикациите За )л{астие в конкурса. ос,ганали,ге
чле}lове на НЖ изго,],вя1 сl,аI{овипIа. I{леновете на Н}К - да нямат общи публикации и проеItт,и с

каIrлилата пl]ез посltслните 5 години. Реrlетtзии,ге (ло б /пlест/ статIдартни машинописни
с,граrrици) и стаIIовиlцата (до 2lдъеl ст,аI{лартI{и машинописIIи страниuи) завършваl,с
положително или отрицателно заключение за избор на канлидат.
4. Опредсля дz1т,ата, LIaca и мястото на провежлане на конкурса.
(.5)

IrЖ 1lровежла конкурса

t]

срок до б /шесr,/ п,lссоца от обявлеrlието в ДВ.

(6) Члснове1.с на IIЖ представrlт рецензиитс и становищата си не по-късно от 2 /лва/мосеца cJlell

определяне1о иi\{. Рецеlлзиито и становиlцата сс публикуват за срок не По-NlIаЛко о,r 1 /слин/
I\4ccct1 прс/tи закJIiоttи,геJIно,го засед(ание на I-III на иIIтернот страIIиI{ата на ИМикБ в PDF фай:r,
и
кzr.го ла.га,га на обявявtlIIето им се Уltостоверява с протокоJI, по/lписzlН от Председа,геля на }{Ж
поне на 1 lелинlканлидат в проLIедурата.
(7) при равIIи условия IIо ал. (1) HiK взема прелвид и обща,га оцеIJк.l, t]оJIучеI]а оТ оцеIlЯВаНС'ГО
на следните доlt.ьJIнителFIи показаIели) които сzr приложими за съответната област:
1, Работа със студенти, дипломаЕти и lIокторанти.
2, Учас,гl,tе в ItауLtноизсJIедователски проекти.
З. Учас,гiте в IIауLIноприложI{I4 и IIриложlrи разработtси.
4. IIа.генти, изобретения 14 рационаJIизацI4и и други продуItти Htl иI,Iтелек,туална собственост.
5. Членс,rВо в аRторI.r,ге,гна професиоНаJIна оргаНизациЯ и HayLIHI4 мрея(и в с,ьотве,гtIата I]ayLIHa
ooJlzIc,I,.

(l) llровсжлtiliето }la конкурса и rлзборzl се изв,ьршва 1Io рела, предвиден в чл. 27 и rlsl"
2Ja о,r ЗРАСРБ и в LIJI. 50, ал. (1) и аJI" (3) от flрави.ltника на ИМикБ. В IIачалото Ila

Il"rl. 61.

заключителното заседание каIтдидатите lIра}Jят кратко представяне lTo избрана от тях тема,
LIленовете на х{урито,
съотвстстваrrlа на обявения конкурс, и отговаря,г на въпроси на

(2) РеrrIетlията на Нж се приемат с явно гласуване и обикновено мFIозинство и се оформят в
llpoTOKOJI. Протокол,ьт съдъря(а каl]О своя I-IеразделНа tlacl' мотрIвите за присмането на
ст,отвс,l,но,Iо рсIпение.
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(3)

IlC

нЖ класира кандидатите с явItо гласуване и ги предлага за избор от IIC. I1редложеIIието ло
rra ИМикБ се изготвя от предселатеJIя на НЖ и се подписва от всиLIки tIленове в 7-дневен

cl]oK

сJIе/{

зzlкJlюLIитеJIното заседание.

(4) При повеLIе от едиII кандилат, издър}каJI конкурса, НЖ прави мотивираI{о предJIожение за
избор в локлада си.
(5) Реrпението на НЖ Moxte ла се оспори пред

(6)

IlC

(8)

В

НС

rIa

ИМикБ.

взема решение за избор на "доцент" по предложение на H)It, Изборът, вкJIIочLIтеJII{o
нz1чинът на гласуване, се проRежла при условия и по ред, определени с този Правилник.
(7) нС може с мотивираI{о решение да отхвърли направеното от НЖ предложение въз основа на
наIIравеI{ите изказвания.

срок ло 14 l.тетиринадесет/ лни сJIел провеждането на избора всеки от кандилатите,
допуснати до rIасIие в конкурса, се уводомява писмено за резуJIlата.

(9) Ака2lемичната дJIт)}кност "лоцеIIт" сс удостоверява с лиIIJIома iIo образсrд с,l,гJIiIсIIо
IIоIIт,JII{и,геJII]ите разlrорелби Tra ПравиJIЕIика Itа БАII зzI IIроцелурата Irplt излаваIIе IIа ll1,IlIJlOM иl,с
в БАН.

(l0)

в

срOк

итrформация.

до |4

lчетиритtадасет/ дни след избора,

в I-IАЩИ! се

изпраща необходимаl]а

l l) СпсчсJ|иJlия,г конкурса кандилат се назнаtIава със заIlовод на /{иреrстора от ла.Iата tra изборzt
му от НС и е дJIъжон /{а заеме ллъжността до ] lединlмесец следтази дата,
(

(l2) ИзбраIIият за,,доцеIIт" в срок от l /един/ месец от назнаIIеIIисто rra длъжl]остта изнасr{
пуб;lи,lна академиrIrIа лекция I1o темата на конкурса. Темата на лскция.I.а, датата и LIасът се
обявява,г на интернет страницата на ИМикБ, както и с подхоllяща обява.
Ч"тl. б2. Труловото правоотношеIIие между ИМикБ и JII4цето, спеLIеJIило Korlкypca, възнI4ква от
lIeIJя Ila },твърждаване на избора на НС от /{иректора rтa ИМикБ.

Раздел IV.

Ус.llовия и рел за заемаIIе на акаIIеNIичIIа-га IIJIъжносI. ''професор''
Ч",l. 63, (1) Канлидатите за заемаFIе на академиtlната /IJIъжIIост "професор" трябва да отгоI]арят

Hit следните условия:
l. Ща са придобили ОНС

"доктор" или ,,доктор на науките''.
длъжност "доIlент" в същото I4ли в друго висше уI{I4лище I,IJIи
IIayLIHa организаЦия IIе по-малко от 2 lдвеl акалемиLI}Iи години или I{е по-малко от 5 /пет/ голI4ни
на}п{ен ста}к по специалнос,гта.
З. fia са били преподаватели, включитеJIно хонорувани, иJII,I членове на наyIIIоизследоватеJIски
екI,Iп В cT,IIIoTo иJIи В l{руго висше УLII,IJII,IщC Lтли на)дI{а оргаFIизацрIя.
4^ ла са преl{ставили ltубликуван монографичен трул иJIи равностойни пуб:Iикации R
сIIеliиализирани I{а)Лrни излаrIия, които да не поI]тарят IIре/{ставеI{ите за придобиваrIе на оIIС
"локтор", На HayLIHaTa степеН "доктоР FIа науките" и за заемане IIa акчI/IемичI-Iата ллъ>ttllосl.

2 Да са

заемал1,I академиLIната

"доцеIлт".
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5, l{a са представиJlИ liругИ оригинzlJIни науLIноизслеловаf,еJIски трудове, публикаtlии,

изобретения и други HZlyt111" и IIзуqgбприлохtн}I разработки, KoI,ITo се оце}IявzIт по съвItупIlост.
6. l{a оr,говарят на мрIнI,Iмалните изисквания според ЗРАСРБ.
7. fia отговорят на изискваI]ията на ИМикБ (Прилох<ение).
8. f{a нямат локазано по законоустановеFIия ред плагиатство в научните тРУДОВе.

(2) Дко каI{лидатите не са заемали академиLIFIата дJIъх(ност "доцент", те трябва да прелставят
11пiе еlIиI{ пуб;tикуван моIIографичеН трул илИ равностоiiни пуб:lикации в спсциализираIIи
FIау.IIIи издания, които да не IIовтарят прелставеIлите за придобиване на OLIC "доктор" и tla
tlztyr1l1ii,,,u стеIIеII "2цокт,ор ttzt llауките".
(З) Канлидатите IIредставят сtrравка за изпълнение на минимаJIIIите национални изискваI{ия. IIа
I,IзI,1сl(вillII,Iя,Iа IIа ИМрtкБ, кактО и сIIравка за оригиFIаJIIIи,ге научIIи приIIоои, към които се
I

Ip I,IJIaI,aT,

съотв етI{ите до казатеJIства.

(4) В ттас,гt)я[Iия Прitвl.tлrtитt на

ИМикБ могill,да се предвидят и l{руги

УсJIоВI,Iя.

Чл. 64. (1) НЖ

оце}Iява канлидатите за заемаIIе на академич}Iа,Iа длъжност "професор" спорс21
изIт,ьлнсFIисто I{zl усJIовия],zt T-lo ч;L 64, ал. (1) и ал. (2) и в сlотвотствие с информаIIия],zl o,1,
сIIравките tIо чjI. 64, ал. (3).
(2) До оцеI{яване се лопускатJIица,га, които отговарят на условията на чЛ, 64, аЛ.(l) И аЛ.(2).

(l)

Заемаг{е,I,о на академичната лл,ь}кнос,г "rrpocpecop" се осъществява въз осIIова
конкурс и избор, IIрове/Iо}rи при условията и по рела на гJIава Tpe,Ia, раздел IV о,г зрАсрБ.

Ч"lI.65.

(2) KolTKypc,t,I се обявява в ЩВ с,ьс срок за по/Iаване на докумснтите

}{а

2lдваl мсссца.

(з) IIС на ИМикfj може да се гIроизнасЯ по tlроцсДури за заеманс [Ia акадсмиrII]ат]а длъя(lIост,
"про(lесоР" самО ако поне елна трета о,г състава на съвета с право lla глас е o,I лиL(а, заемаIlIи
zlцz,t/leM14LII-Ia,гa длъжност "t-lpoc|)ecop" иJIи при,гежаваItlи HayLII{aTa cT,eIleH "доктор на rlауки,ге".
(4) В състава на НС на ИМикБ по aJ]. (3) за целите на избора залължитеJIIIо се вклIоLIват
tIленовете на академиLIнI4я със,гав на ИМикБ, ttоито заемат академиLIна,га /Urъжнос,г "професор"
I4JlL]

гIритежават Haytllla,гa с,гепеIl "док,гор Hil IIауки,геll.

(5) ГlрИ FIевъзможНост да се изпъJIнИ условиетО по аJI. (3) за у{ас,Iие в ItонкретIrага проце/lура зil
заема1Iе на ака/lемиLIна,га ллъжrIост "гlрофесор" могат да бъдат привличаFIи
Kol4тo отговчtр}Iт I]a изисквztIIиятаI на zr-Tr. (З).

и

въIIIIIни члеI{овс)

(6) Конкурсът за заемане на irкаll,еМична длъжност ,,професор" се обявява с реше}Iие на НС rta
ИМlлкБ Iio предJlОжеllие на /]ирекТ,ора в,ьЗ ocнoBzl на локJ]аll от ръководитеJIя }Ia първиLIноl,о
звено. в мотI4вите се аргумеtIтира необхолимостта от TaKaIBa длъжност за развитие IIal
c,bo,1.Be1lla,Ia тема1ика в ltроблематI,Iката IIа звеIiото и ое обосrIовавzI Iiaytlнo изслеловатсJIсI{ат,а
на1,овареНос,г, изразЯваIIIа се в осиI,уреНа l{zlучIlа ангажираIlост Ila заемаIция IIлт,я(FIос,т,та.
Ira срока l]o аlJI. (2), l{иректорът на ИМиttБ назI,Iа.Iава НЖ със 7-,i-пеrrсtl
c.LcTaB, IтрелложеI,1 от FIC на ИМикБ IIри спазваI]е IIа изискваIIията на чл. 29а от ЗРАСРБ - Hat,iмаJIко 5 це,rl от членоВете TIa НХ( ла са професори или ,,локтори на наукиТе" и най-N,Iалrtо 4
l.тетирртl от чJIеIIоВе.Iе лzl са в,ьtIшI{и. Членовете на I-1Ж т,рябва да отI-оварят на съотвстнит,е
tIJIeHoBe" на НЖ са лица, които в
N,II,тI{имаJIни национаJIни рIзрIскваIIия rlo ЗРАСРБ, ,,RънIп}Iи

(7)

ГIрсlt1,1 изтI,IIIаIIс

з0

проllължение на послеllните 5 /пет/ години не са упражнявали преподавателска или на)л{на
лейност I]o трудово IIравоотноIIIение, свързано със заемане на академична длъжност в ИМикБ
към латата Ila утвърждаваIле т:а I]Ж.
(8) Редовността на докумеI{тите и изрIскваIIията за допустимост с изItJ]IoLIeHI,Ie на ]чIИни]чIаJIните
национални изисквания и на съответI{о I-Ia допълIIитеJII-Iите изисквапията на ИМикБ сс
гIроверяRаТ от КомисИя, ст,ставена clT Нау,rr{ия секретар на ИМикБ,
рт,ковtlлителя на Il,LpBиLIFIOT.
наrII{о звено заявило конкурса и завеждащия отдеJI ,,Човешки ресурси" до една седмица сjIед
LIзтиLIане срока I{a копкурса. 11редселателят и остаI{аJIите LIJIeFIoBe на Комисията, както I,I

,1,ехЕIият

общ брой се опрелеJIят със загIовед на /{ирекr,ора на IzlМикБ.
(9) Канлида,Iите за конкурса полават cлelIHI,ITe док)меI]ти:
l. Заявление за rIастие R конкурса.
2. Автобиогра(lия по европейски образец.
З. f,иплома за придобиване на HayLIHaTa и образователIла степен,,лоItтор" и HaytlgaTtl
степен ,,доктор Еа науките" (ако има такава).

3.

Автореферати IIа дисертациите за придобиванс на научната и образователIIа
степен ,,доктор" и научната степен ,,доктор на на)дите" (ако има такава).
4. Медицинско свидетелство.
6. Сви2lетс:тство за ст,димост. Стlоред LIJI. 1I аJI. (3) от Прави:lника на БАII,
зака}Iдидатите-служитеJIи I{a БАI], r{е се изисква меl{ицинско свидетелство и
виlIе1 олство заст,lIимос,I,.

7. Удост,оверение за с,гаж пtl сIrеI{иаJIIIосI-га.

tl лт I'
(съгласно Прилох<ение 1), които да нс повтаряг прелставенитс по лр)ти конкурси за
заеN4ано на академиtIни лJlъжtlосl.и и придобива[{е на r{ау(Iни сl]епеIIи и копия от
публикациите на кандидата на хартиеI l иlили cJ]eKTpoHeI{ носитеJI.
9. Списък l{tl уLIастия на кандида.Га В науtIни конференrlии
10. Списък l,ta забелязаFIиlе цитати.
1 1. ИнфоРмациЯ за
уLIастиС на канлидата в изсJtелователски проекти.
l2. Кратка информrация за изследоватеJIската рабо,га на кандидата, в коя.го ясно трябва
да сс отбе:Iежа,г основI{I4,ге приноси ]] даденото направлегlие и вижланиятаза сJIелваща
и:]сJIедо BaTeJ IcKa работа.
lз. Справка за изпъJIнение на изI4скваI]ия,га според зрАсрБ и тези за ИМикБ
8 Спист,к на тrубликzlциите, rrаствап{и R коIIкурса по гр},па о,г показатсJIи

(ГIриложеrrия).
l4. Справка за ориг}lI{аtлFIите научни приноси - вж, лефr.rниция за хабилитационна
сIIр ав ка в Що пъ,тt н llтеJlни.ге р азпоредlби.

l5. l{eBeT броя CD с PDF файлове на авr,ореферLlти,ге, автобиография и копI4ята

rlубликацl,rи],е, както и на Настояtциrl lIравI,IJIник.

(l0) Щопустимостта на кzlllлидztl-иl]е се опрелеля от I{}K на гIървото Iиу заселаII].1е и
се увеломЯват за резуJIтатиТе от IIроверката в сроК от l 4 /четириIIадесет l дни.

I]a

каlIдил2l1.14-Lе

(11) ЗаСеДаНИЯТа На НЖ сПоред.тл.4, ал. (10) о,г ЗРАСРБ не могат да се прове}кдат в IlамалеIl
състав. отказът от rIастие в заоелание иJIи отказът за полагане на подпис от LiJ eH на Нж в
tIротокола се устаIIовява с полIrисите IIа присъстваIците LIлеFIове EIa журито и не е ocIIoBaIlpIe за
спираIIе I]a rlроцеl{ура,га, РетIrеllията на IJЖ могат lla се вземат и неприсъствено, т(ато в тези
СJIуrlд' обсъждаIrето pI гласУваI]ето се извт,ршват LIрез съответtlите технически средства ltppl
условрIя и по рел, опрелеленIт от правиJIника на ИМикБ.

(l2) Ila своето IIърво заселаlrие

I-IЖ

:

з1

Избира един от в,ьтрешFlите си LIленове за прелседател.
2. Взема реIпение за доIIускаIIе на кандидатите до оценяване в съответствие с миIIималните
национални изисквания и допълнителните изисквания на ИМикБ"
З. Оlrре:tе.llя от cl,cTilBa cpl З-ма рецелIзеIlти за доIIуснатите канлидат}I, поIlе двама откоито сtl
rrрофесори. Рецензеп,шI,Iе дzt IIе са съавтори в публикациI,Iте за участие в конкурса. Останалите
tIJIeIIoBe Tra IiX{ изготвят стаIIовиIIIа. Члегtовете Iла [{Ж - да FIямzlт общи публикации и проекТи с
кандидата през последните 5 години
1.

4. Опре;lсля датата, часа и мястото на tIрове)ItдаIIе на конкурса,

(13) НЖ провех(да конкурса в срок до б /шест/ месеца от обявлението в fiB.
(14) Членове]]е на IJЖ представят реце[Iзиите и стаI-IовипIата си I{e по-късно от 2lдваl месеца
сJIед опредеJIянето им. Рет{еr-Iзиите (ло 8 /осем/ стандартнлI машинописни страrrиrlи) pI
с,IаIIовиtIIата (до З lтриl стаrIдартни машинописни страници) трябва да завършват с
II оJI о}Itиf,еJII{а или о,r,рица I,еJIIIa оценка IIzr кандилата.

(l5) Рсцсттзиитс и

оl,illlовиtцzтгzl се тrубликувzt,г за срок не по-мzшко о,г 14 /четириналесет/ лttи
прсли зzlклIOtIиl,еJIIIо,го засе/Iаtнис тlа НХ( IIZI иI{тернет страницата IIа ИмикБ в PDIr файл, KttT'o

обявяването им ое улостоверявzr с протокол, подписан от ПредседатеJIя rrа НЖ и потIе
/един/ кандидат в процедурата.

/{а,га],z1 тта

тта

l

(l6) Всеки член на НЖ оцснява канлилатите по отделно.

Каътдидатит,е, притежаващи

IIayLIHzlT]a

cтelleн ,,локтор на науките", имат Iтредимство.
(17) При равни условия по aJ]. (1) НЖ взема прелвид и обпiата оцснка, полуtIеF{а оl,оцс}{явzltlеl,о
I{a следI{ите допъJII{ителни локазаlеJIи, които са приложими за съответната област:
1 . Свт,рзаrIи с [IауtIноизслелова,геJIската дейност:
проекти ;
а) р,ьк о в одство IJa нaучllо
"= "ледователски
преподавагели;
б) създаване на I{ayLIHa група от

в)

.T.lteHcTBo

в авторитетна творLIеска иlиlи професионална оргаrlизация в съответнАта

HayLIIla

облас,г;

г) авторитетни отзивI.1 ;
д) създаваIIе на I]oBo IIаправлеIIие в HayкzlTa;
е) сr,з/lаll,еrlа HayLIHa tIIKoJla;

ж) изнасяне на лекции в tIуждестрапни университети;
з) при.ltожени в прак,гиката резултати от I{аучни изслелвания; изобретения и рационализаlII4и;
2. Свързzrни с учебната дейrлост:
а) лейнос,г със студенти 11 доктораЕIти, вклюtIитеJIно ръководство I{a докторанти;

(l8) На основtlние на протокола, Irредседателят на Н}К подготвя llокJIал, полписаI1 от BсI4LIKI4
LIJIeHoBe на L{}К, койтО съд,ьржа мотивираНо предложение за избор на I{e повеLIс от e/lI4I]
кzlнl{илат

(19)

I,I

го преl(ставя не по-късно от 7 /ссдемi дrrи в IIC.

В срок до \4

l,тет,иритlадесет/

лни от гIостъпва}Iето IIа докJIада по ал. (18) нС провежда

избора"
(20) Itандлтдатите, участваIIIи в коIIкурса се уведомяват IIIIcмelro за резултатите от избора.

з2

(2l) Спечелилият конкурса кандидат се I{азнаLIава със заповед на директора от датата на
му от НС и е дJ]ъжен да заеме поста си до 1 lединl месец сJIед тilзи дата"

изборzt

(22) В срок дО 2 lдваl месеца слел заемане на дJIъжностТа избраният професор из}rася публи.-ттта
zlкадемиLIна JIекция, организираIIа от ИМикБ" Темата IIа лскцията, да1ата I4 тIасът се обявяtзат нzl
отраницата на ИМикБ, KattTo и с ]Iодхо/дяща обява.

(2З) АкалемиLIната длъlltllост "професор" се удостоверява с диплома по образеII съгласIIо
liопълIrитоJIIIите разпоредби на ПравилFIика на БАIf за шроцедурата I]ри издаваIIе на дипJIомите
в БАН. В срок до 14 /.летир1.Iнадесст/ лни слел избора, в НАIJИ/{ се изпраlцzl пеобхолимата
иlтформация.
I-;raBa пета

лоIIт,JIIiитЕJLни рАзп орЕлБи
ý l" I1o смисъла на Правилника:
1. "I-Iървично звено" в ИМикБ е f{епартамен,г/ JIаборатория" Първичните звеIlа обсъхсдат и
дават
предлохtения по зрдсрБ до FIC IIа ИМикБ IIа заседания IIа Сеплинари, определени в
Прави;lrrика за вътрешния pell Tla ИМикБ и със състаR, оI]редеJIеI{ със заIIовел на
f]ирект.ора.

2. "I1рt,тсмащо стр}ктурIIо звеIIоll е ИМикБ, в който се приемаг и обуlава,г докl.ораIIти иJIи се

IIрове}кда конкурС за придобИване на rrа}п{нzt cTeIIeTI иJIи за заемаI{е IIа акалсмИЧIIа ЛJIТ)ЖНОС1.

З. ,,локr:орска програма" с акрсдитирана IIрограма за провс}кла}lо TIa обулсние FIа локторанти IIо
акрсдитирани специаJIнос.]ги от НАОА,
4" ,,,IacTeH иt{терес" е всеки иI{терсс, който воли до об.шаl,а от материаJIен иJlи r{ематериztJtен
xapaк,I,cp за LIлен на жури иJlи за свързани с нсго лица, вклIоIIитеJIно всяко лоеl,о задъJlжение.
5. ,,облага"е всеки дохол в гIари или в имущество, вкJII{J.Iи,гелЕIо придобиване на дяJIове иJ]и
акLIии, как],о и предосгавяне, прехвърляне или о,I,каз о,г права, ПОЛуrl2gдarе на прLIвилегия или
поtlесl'и, ПОЛуtlпgпrе на стоки или услуги безпла,гно I4ли FIа цени, tlо-ниски от пазарните, помощ,
гJ]ас, IIодкрепа или вJIияние, предимство, поJIуLIавагIе на или обещание за
работа, длъжност
(вклто,lителl]о академиrIна длт,жност), лзР, награда и.llи обеrцаFIие за избягване на :lагуба,
отговорност, санкцI4 я иJlи Лруго неб;lагоприя.l.но съби.гие.
6. ,,свързани лица" са съпрузите иJIи лиIdата, които се намират във
фак,гическо съжи.гелс,гво,
роднI]ните Ilo права лI4I-Iия, llo съребреI{а JlиниrI - до втора cTeIleII вIIJIюLIи,гелно, и роднини.ге по
сватовс,гво - до втора степен BKJIIotIиTeJlIlo, както и сРизи,лески и IорLrлиLIески JIиIIа, с KoI4To
JI14це,го се намира в I4кономиLlескИ илI4 IIоJIи,гI4IIески зав]4симосги, KoI4],o пораждат ocltol]al-cJlr]I,I
съмIlения в неговата безгrрисrрастtlост и обективtlост,
7. "IUIагиаTство" е прелсT,авяне:]а собствеtlи на трулоRе, KoI4To и:tI{яJ]о I,IJIи LIас.г1,Iчно са IIаписttн14
I,IJIи съзllzlдени от Другиго, иJllI I4зпоJIзRаrIе,Iо на публикуваI]и от
другиго науLIIIи резу,ltтzlти, без
IlозоваваtIе или цитиl]аItе в rlроце/iурите заr приllобиване IIа rIауLIIIи степеrlи иJIIа :]а заемане IIа
ака/IеN4иLIFIи ллъжности;
8. "едlzнни лържавrII4 изисквания" са правI4лата за провежланс на процедурите по зрдсрБ,
ре/lът за кон,lрол върху тях и минимаJIнрIте Ilационални изискваIIия по про(lесионалн1,I
Ilаправления за придобиване на наrIните степени и заеN{ане на aKal{eMиtIIlI,ITe
IIJI.Lжнос,ги,
оIIределени в този закон и в правилника за прилагането му;
9. "реферираI{и и инлексираIlи издания" са издания, в които статиите се публикуват сJIед
анонимIIо рецензиране и коиl-о са част от межл}тIаролното изсJIеIIоRа,гелско пространстRо, като
са реферr,тра}Iи И индексирани в световIIоLIзRесll]и бази данIII4 с IIау{на информат_lия;

зз

10, "моногра(lия" е публикуваtIо HayLIFIo издание, което съдържа пъJ]но и всестранно изслелвzlIIс
на определен предмет, проблем или JIичност, написано о,г елин или от няколко aBToplI,

пррrдържаIци се

към един И Сl,щ възглеlI. Мотrографията е

IIayLIeH труД,

който не гIовтаря

иJIрI

з наrIи е, който
прIlтежава ISBN и е в обем не по-мал,ьк от 100 статlдарТни сТРанИЦи С
l800 знака IIа страIIиitа. 'Гя с,ь/lт,ржа разгърFrато съ/Iърх(ание, изtIерпателна библиография,
кат,о в текстz1 има позовавzlния па лруги науLIIти труJIове;
1 1. "главzt от кI,Iига" е обособено подразделение от основния текст IIа наrIен труд, KoiiTo t,TMa
FIаучсн редаItтор иlили науLIни рецеI{зенти, и в Itoeтo се разгJIеIIда отлеJIен проблем илрI выIрос
от^ общат,а тема, дефиттиран в заI,JIаврIето или ознаLIен с номер) публикуваII в IIспсриолично
наrIно издание, което притежава съответ}Iо ISSN рIли ISВN.Тя може да бъде от едиFI и]lи о,г

о

бобrцав а 0ъrr{ествув aIIIo,Io

pIMa HayLIeH р елаttтсlри/иллt

rrа)л-rIти реIIензеI{тI,I,

няколко автори'
12, "студия" е публт,tltуваI{о научно изсJIедване в списание, сборниrt или самостоятеJIно, в което
се разглехtлат определеIIи аспекти от проблеми и въпроси, има НЗуtlg1, редаItтори/и:tlt нау,tllи
статlдартни
реI1ензеFIТи, прите)Itава съответно ISSN рrли ISBN и обемът му е о,г 20 ло 99
страници с 1800 знака на с,Iраница;
l3. "обзор" е rrуб.шикуваI{о паучIIо изсJIсдваIIе в сIrисание, сбортtиrс или самостоятелно, в кое,го
се прат]и критичен преr,JrсlI на гIуб.тlикуваната литерчlтура по опредеJIен HayTIeH lтроблем,
IIрит,е}кава c,boтBeтHo ISSN илИ ISI]N и обемъ,Г му е оТ 10 ло 99 ст,атrдар,Iни страниrtи с 1800
знztка FIa страI{ица;
l4, "с,l.дт,ия" с tlубlIикуваIr }Iаучсн l,руЛ, о]]I,оваряrц на изисквztнията по т,, 12, кой,го с,ьщ,ьрхtil
оIIисаIIие на оригинzlJlIlи нzIучни изслелва ния и с в обем до 20 с,гаI{дар]]ни страници с l 800 знака

lla с,I,рilIlи цi,l]
1_5, "цита,г" е позоваване }Izl научна публикация IIа aB,Iopa в дрyга HaytTEIa пуЬликаllия иJIи
пzt.гсI{т. IIозоваваttе1о tIzI сдltа Ilубликация се сtlиl,а за едI{о цитиране, IIезависимо на колко N4ес,l,а
в Tcкcl,a с извърrlrсно;
l(l. "ав.гоцитат" е цитат, при който I{итиранzrта и ци,Iиращата пуб:rикация имат понс елиlI обш1
аts,Iор;

l7, "l,tслоо1овсрнос1 на пре/lс1авенито науtI}Iи далIни" с умишлено използванс на нсист,иI]ски

уllиllи ]ианипулирани изходни данни при създаваI]ето I{a HayLIeH т,рул;
l8. "хабилитирани лиllа" са лицата, които заемат или са заемали академиLIните ллъжнос,ги
"лоLIсн1" tа.llи "прос|lосор", с изкJIIоLIение FIzl JIицата по LIJ,I. 36 о,г ЗРДСРБ;
се опреl{сля,г
ý 2. Прос}1есиогIаJ]ни1е направленияИ НЗуt111",ra обrlасти гIо смисъла на ПравиJl}lика
с.ьотве1Iто lla облас.гl.rте l]il BI4cIIIeTo образование LI IIрофесионалI]I4те IIаправJIения, опреIIеJIеFII4 с
К"пасифика,гора на облас,гlа,ге Ila висIпе образование и професионаJIIIите FIапРаВ,'IеНI4Я, ПРI4С'ГI4 С
ГIостаlrов.l]еrIис М l25 на Минис,гсрсItI4я съвет o,r 2002 г.
LIJI. 29,ал. (1) и чл. З9, ал. (4), кои,го сълържа,г lt;tасl.т(lиtlирана иIiфорN4аIII4я,
чS з. Ма.ге1.1I,IаJII4.ге по
LIJI.
IIе се публикуват Ila 14ItTepIIcT стl]zlницата }Izl ИМикБ и в тезI4 cJIyLIaI4 зtlселаlнията на НЖ по
30, ал, (l) са закрити.
ý 4. Щигr.помI4те за придобита ОНС ,,дlоктор", за ll?}qgn с,гепе}I ,,доктор на науките" и зzI дипломи
за избор на академиLI[lи1е лJlъжносl]и ,,гJIавен асистеI,Iт,", ,,лоцент" и ,,професор" се излават от
БАН по 11редложение на ffиректора на ИМикБ и се подписват от lJиректора, от ГIредседателя HzI
НХt, от Главния На)л{ен секретар на БдН и от 11редседателя на БАFI. f{ип:lомите да бт,лат ttzt
специаJIIIа хартия с лазерFIа защита. BpT,.IBaHeTo на дипJIом}Iте .ца става IIо тържествен Ilачин в
Големl.тя caJIo}I rla БАI-I.

tIленовет,е, рецеtIзеrIтите и лоIOIал.IрIIdи,ге FIa НЖ се заплашIат XoHOpapLI
ý 5.(1) На ПредСедателя,
от бIодrке.Га на ИМиКБ в размlеР, зависеlЦ о,т съответIIата IIроцедура и определеп като процеIIт о],
MLII{I4MtIJIIIaTa работна заIIлата за страната.

з4

(2) Хонорарите са в препоръчителеI{ размер съобразно Правилниttа rra БАН
ý 6. Финансовите
разхоли за членовете на }{с се поемат с одобрителна заповед на Щиректора на ИмикБ за пъ.Iни,
дневI-Iи и квартирни разходи.
ý 7.(1) Щокторанти, чието об1^lение е субсидирано от lIържавата (редовна/задочна форма rrа
об1",lение), не запJIащат разхоли по процедурата за публичr{а заIIIита }Ia дисертационния cLI Tpyl{,
[1равото е елнократно и се отнася за първото явяване на каIrJIидата. Разходите, отнасящи се
до
заIIлаlцането на LIленовете IIа HarIHo]]o жури, се поемат от ИМикБ.
(2) ИМикБ не поема ра:]холите IIо време на вътреIпната запIита (lrредtзатllита) }rа
докl.ора]]таl 14 за
IIо/{сиJIRаIIе tlа СемитIара с выIпIни лица.
(З) ИМт,rкБ Ile поема разходите за заш{ита на докторанти Ila самостоятеJIна iIодготовка, които са
IItl ocнoBerl труlIов l{оговор изl]ън ИМикБ.
(4) JIица I{a трудов логовор Itъм ИМикБ, зачислени в самостоятелrrа
форма на обу.тение в
ИМикБ, не заплащат разходи по процедура за публи.tllа запIита Ira дисертационния сLr Tpy/i.
IlpaBoTo е елнократно и се отнася за първото явяване на кандиlIата. Разхолите, отнасяlци се l{o
заIIJIаII{аIIето на члеIIовете IIа HarIHoTo жури, се IIоемат от ИМикБ.
ý 8" (1) За признаване на лиIIJIоми за придобит:и в чужбина научни стеIIени канлилатите полават
21о PeKтopa на ЩО при БАLI сjrеllнит,е документи:
], Заяв.llение.
2. Авт,ореферат I{а български и IIа оригитIаJIIIия език.
3, lJо,гариално заверено копие на гIрилобитата диIIJIома.
4. Улостоверение oI LIуждестраI{ното звено, обуlава-шо доктораIIта, зtl IIоJIожеI{иIе о1] IIсго
изtIити,
5. СписъК и копиЯ на публиКациит]е на aвтopa) цитирtlни в автореферага му.
(2) IIри IIостыIванс тlа молба за IIризI{IIваIIс тrа докумснти L{o тrри IiAFI ст,здава коN,{исия в
със,гав or, 3 /,гриrчта/ .t.llclloBe, с/lин о]] l(оито с локJIадLIик по IIроцедурата -- eкclrep.I] в
далеt{zt,l а
обJtасr,. /{ругито ДВzlIчIа tIлеIjове са оl,АС ita I]O при тjдII. Комисl.tя,t,zl взсN,Iа
рсшснLlс зti
ItризIlаваIlс или отхвърJIяfiе tla пло;rбата.
ý 9" I3сичтtи обяв"тrения в иIlтсрнст страниt{ага EIa ИМикБ по този flрави:rник сълържат и /{ата на
ltубликуванс. Щатата т,рябва да съвI]ада с датата на публикуваrIс в ,,f{ържавсн всс].IIик". Когаl.о
lат;формацията се публtткува само на интернет страIII4ца,га) за лостоt]ерността на сълържаIIие.го и
датата се съставя про,гокоJI' подписаН от IIредсе/Iателя на HayLIIIoTo жури, съответно от
I [редседателя rIа Научнияl съвет и от поIIе елин капдИдат в проIIелУРата,
ý 10.(l) ИзборЪ,г по коIIКурсите за акадеМиLIIти ллъжностИ,,гJ]авеIl асистеFIт",,,доLцен.г" и
,,llpo(lecop" се BI(JiIo,IBa в предваритеJlно обявенtая лневеtI pei{ rtа заседание на НС на ИМикБ.
(2) МатериаJIите lIo KoHKypcI4Te за акалемиtlIIи лJIъжIlости ,)I-лавеrI асис.ген.г", ,,лоIlен.г'' и
,,ttрофесоР"се прелоСтавяТ IIa чJIеноВете IIа LIС В срок оТ |4 1.1е,rртрртнадесет/ дни llo /lата,га Ilii
и:збора.

ý 11, КоrrтроJIът
aKalIeMI4LILII4

l':raBzt lпеста

:]а сIlzlзвtlне на проt{е/Iурите по tlрилобиваIIе HiI }IzlytIII14 степенI.{
ллъжности се осъII{ествява от Научния секретар lra ИМиrtБ,

I,I

заемане

II2r

Iрехолни I,I заключитеJlI{и разпорелби
чS l. Ilpoltellypl4, KoI4To сtl:]z,lIIоLIIlали пpLI усJlоI]ията на ЗIIСFIЗ ll са би:tl,t:Jамра:]е1II4 IIорадI4
вJII,IзаFIетО в cI,IJIa па ЗРАСРБ (Обн. ЩВ. бр.38 от 2l Май 2010г., rrзм.
{I3. бр.8l от l5 Оrt.гоЙври
2010г., 1,1зм. ЩВ. бр.101 от 28 f{екеl,tври 2010г., изм. /{В. бр.68 от 2 Август 201Зг., Ltзм. рr
l{оп.
l{R, бр.З0 от 3 Априrr 2018г. ), се продъJI}кава,г отl,очкатtt, /lO коя1о са ст!,IгLIаJIи.
ý 2. I,ia прите}катеJIите на ОНС ,,доктор" и FIa на}п{ната cTeIIeI{ ,,доктор на науките", тlридобити
IIо стария зI]снЗ и по сега действащия ЗРАСРБ се изплапIа MeceLIHo въ:JнагражденрIе,
докато
Jlицето е IIа трудоR логовор и заема lцат, съответствашI на нагIна дJIъжност в БдН ttай-ма.lrко в
,
размер ст,ответIIо 1i3 от МРЗ и 2/З от МРЗ.
ý3. КоiлтроЛТ)Т IIo изпълFIеIIието на този rIравилник се възлага На Наl^ttlия секретар на ИМикБ.
I

з5

ý4.

t{с

гrа

ИМикБ си запазва гIравото за обс,ьяtдане,го и приемането

Hut

tlелесъобразни промени в

настоящия Гlравилник.
'I'ози Ilравилtlик е прист IIа заседание Hzl НС на ИМикБ, lтроведеIIо на2].05.2021 г.,
sS5.
Протокол N,r 19/27.05 .2021l^.
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Глава седма

ПРИЛО}КЕНИЯ
IIри"пожеlлие 1
'I'аблици, вкJIIот,Iени към ПравиJIIIика
за условията и рсда за придобиваI{е на IIа}л{ни стеIIсIIи
заемаIIе на ака/IемиLIни дJIъжности в ИМикБ,

за

],I

()бласт 4. IIриролIIи науки, математика и иllформатика (с изменение от 18.03.201 9 г.)
ПрофесиоIIалtIи направJIеIlия 4.3. Био;rогически науки
'Габлица 1. Минимални
изисквани точки по груrIи поI(азатели за разлиLIните llауqllц
стеIIеIIи и академични IIJIъжIIости в об.lrаст IIриродни IIауки пtl ЗРАСРБ и ПравиJIIIик IIа

БАн

Грута от

Съдържание

!октор

показатели

А

Ilоказател

Б

Показател 2

в

IIоказатели
или 4

г

Сума от

,Щоктор на Главен

I{ауките

50

1

50

асистент

Доцент

50

50

50

100

100

100

220

220

l00

60

120

100
3

30

показателите от
5

д

до

10

Сума

от,

тоtIките

в

показате;lи l

Е

]

Сума от
показателите от
12 до края

т аблица
l'рупа от

2.

Професор

150

Брой точки по показатели (Област 4. Природни начки

fIоказател

Броli точкr.r

показатели

А

l . f{исертационеII труд за III]лIсъждаIIе на
образователIIа и HaylIHa степен "доктор"

50

Б

2.

l00

fiисертационен трул за прLlсъжлаIiе на
степен "доктор ша науItите"

HayIII.Itl

З. ХабилитацI4онен

в

4.

1рул * плоlrогра(lия

Хабlаэtитационен l?уд

- наrltIи

пуб;lикации l] излания, KoL{To
индекси]]ани в WoS/ScopLrs

Ql

l00

cai рефе1.1ирани и

25

з7

Q2

20

Qз

l5

Q4

l2

издание с SJR без импакт фактор

10

5.

з0

Публикувана монсlгра(lия, която не

е

представе}{rr като осIIовен хабилитационен

трул

6. Публикуlзана книгд на базата

на защитен

20

дrlсертаI{ионен 1,рул за I]рI4съж.lIаrIе на
образователна и HaytIHa степен "доItтор" tлlIи
за приоъждане ва Ilayllнzt с,геI]ен "71октор на
I{ayKLtTe"

. FIаучна ttублlтtсацttя ts I-{здаlн!Iя} KoI,{To са
рефериранr.r и lIrIдеttслIрirни в WoS/Scopus
'7

извън хабрtлитациоl{нлIя,i,pyll

г

Q1

25

о)

20

Qз

l5

Q4

l2

I,1злаIII,1с

с SJR без

l0

14i\,1lIак,г (laKTo1-1

8. ПубликуваIIа глава от кIIига

l5

илl4

колск,гI,IвIlа моtlограr|tlя

9. Т4зобреr,стIис, патепт иJlи полсзеlI моllел, за
l(остю с излatлс I I :]а п,1l4T0I I доl(уj\,l cI I,1, по
IIаллс)1{IILIrI

25

l]eil

l0. ПубликуваIIа заявка за fiа,IеIгг или полезеII

15

lчtолеЛ

д
Е

l l . l\l.t,rl,tраrtl.rя иJlI4 рецеIlзt4l,i в 1IаучнI,t
L{здаlIия. рс(lериранrл !I иI{/{сксиран1,1 в
WoS/Scoptrs LIлт4 R lчIоIlогра(l)rrи и колск,гивl{}l

2

,гоN,Iовс

l2. Прилобiлта научна cTeIleH "доктор

tta

,l5

HayKllTe"

l3. Ръководство на усllсшно

защI,Iт1,Iл

50лl

докторант (п с броят съръководIIтели на
съответI]ия докторант)

l4. Участие в наIIлIоналоII научен
образоватслсн проект

!Iлл1

l5. Участие в международен научен

иJIII

l0

20

обра:зовilте.ltен гIроект

lб. Ръковолство l{tl нацI4онаJIе}I научен ил!I

20

образовirтеrtен проек1,
17. Ръководс,гво H.t IчIея(дунirроден научен или
обра:зователен гIроек,г

50

зв

l 8, ПривлеченLI средства гIо проекти,
ръководени от кандлIдата

l точка

за всеки 5000
лв.

l9,

Публикува}I универоитетски у^rебник или
учебник, ксlйто се изIIоJIзва в училищната

40ltl

20. ПубликуваIIо университетско у,Iебно

20lп

мрежа

trособие или учебно пособие. кое.го се
Изl]олзва в 1лlиJIиrцната N{режа

IlоясIlетlия от I1равилIIика на БАН:

Q1, Q2, QЗ и Q4 обозна,tават LIетрIрите квартиJIа (четвт,ртигtlт), в кот.тто Jourtlal Citatiorl Rерогts
(JCR) ila Web of Science групира наrIните списа}Iия с импакт*фактор (IF) вт,в всяка HarIHa
об.ltаст, При оr*tи'гане на пуб:tикация R сI]исаIIие, коеl,о се шояRява в повеLIе от едIItl HayLIHa
обJIаат в базата данни Web of Sciellce, се изIIоJIзва най-високият квартил за съотве.гно'о
списание за голината на публикуване, Ако за дадена публикация в годината на публикуване не

е }талиrIен квартил за списанисто, се използва налиLIният кRартиJI за най-близката до IIея голиIIа.

Scinlago Jouпral Ranl< (SJR) обозна.rава метриката

на наrIIтите

излания) реферираIrи в
Sсорrrs.Могат да се изIIолзват и квартилиIе (четвт,ртиrrите) Q1, Q2,
Q3 и Q4 съгласно метриката
SJII (https://www.scirrragojr.corn/). При о]]tIитатIе на публикация в сIIисание, кое.го сс IIоявява за
с],отвсl,т{ата година и в квартилите на JCI{ и в квартилите тIа SJR, сс изпоJIзва по-Rисокия' о,г
1^ези квартиJIи.
11ри от,,lитаIlс IIа гlубликации с повечс от, 30 (,l,рилесет) съавтори каI{дилатът трябва
да има
локазаI{ съlцсствсн Ilринос, СъпIествсrI принос в да/IеIrа HayLIHa публикаtlия се lIоказRа гIо IIоIIо

сдин о,Г слсдните I{arII4tlI4: (l) кагlли7lат1,тС първИ в списъка tla съав],оllит:е, (2) каIIдиlIа.гьl.с
IlocoLle}{ в публикацията като автор за кореспонденция, (3) калlдидатът прелс.гави писмо от
автора за кореспОIrлеFIцr.{Я I,Ia статияТа илИ от публиЧно обявеtlия
ръковОдитеЛ НЗ науrlg7п
I(оJIеI{тив подготвиJl публикация,га, в което се
улостоверява конкретният 0ъщес.гвен принос Ila
канлидаl,а в тазИ rlубликация. Налlа,tието на пI,IсN4а Удостоверrlваtt{и съU{ествен l]pl4нoc в ста.гии
с IloBeI]e o,I трилесет съавтора се проверява в процедурата ло проверка на допустимостта Ila
канлидатите. Съответствието между съдържан14ето I{a Ilисмото и сълържаItието IIa съо.t.вс1.IIа.гаt
публикация се удостоверява в писмен вид В рецензиите и стаIlовищата на LIлеIIовете на
lI0уqц6,rо журI4.

* ПрИ изLIисJIяваНе на
принОса FIа цитатите, ToLIKIITе отбелЯзаFIи съС звезлlIчка в горна1а таблица

сс yМHoЖzlBal- С кое(llациегtт 3 за професионално направJIение 4.5 и с коефициент 2
lrpo(lecltotiaJIrIo направJIсII ие 4.6.
** Не се I4:]върrПва
леление на броя съръковоДитеJlи
об:tастрt.

Iла

:]zl

локтораI{та, ако те са от разлиIII]I4 IltlyLIHи

обlIасr, 5. Техllи.Iески IIауки
5"

l 1. БиотехI{оJIогиI,I,

Таблица 3. Минимални изисквани точки по групи показатели за
различните научни
степени и академични длъжности в област Технически науки по ЗРАСРБ и според
Правилника на БАН
з9

Група от
показатели

Съдържание

Щоктор па
I]а}ките

Главен
асистент

Доцент

Професор

50

50

50

50

50

100

100

Iоказаrгс;t l

I

Б

[Iоказател 2

в

показатели
или 4

г

Сума от
показателите от

д

f{oKTop

100
3

з0

200

100

200

5до11
Сума

о"г

показа,гсJIиl,е от

до

12

50

100

15

Сума от
Е

100

l50

показатеJIите от
16 до края

й то.llси по поl(азатели (област 5. Техrrически на

Т'аблица 4

Бройl r,очки

А

l.

Щt,tсертациоtlсII труд за присъжлаIIс lta

образова,гслl]а
Б

LI

ItayLIIIa степеII

2.

I]тасертачлIо]IсII rруд за присъжда[Iс
наr{на стспе}I "доктор на науките"

IIа

З. ХабилитаllлIоIIеIr,грул л,rонография

в

4. Хабtллtt,гаtIт,tоIlсlI,груд

50

"доктор"

IJдyt1111,

публикаrlиtт в I4здания1 KoLITo са pe(lepr,rpaHl,r lr
I{HлeKcI.1paII1.I в WoS/ScopLrs

5. Публикувана tчtоногра(lия, която не с
представена като основен хабtlл1.1тационсн

100

100
60/n за всяка

публлtкаrlия

з0

трул

г

6. Публикувана кнLIга на базата на защI,1тен
дисертацlIонен труд за пl]LIсъждане на
образовател}Iа и FIау.Iна степен "доктор" или
за прtIсъждане на HaytIHa степен "доtстор на
наукитс"
'7

,

Flаучн,i гrуб;tиl<ация в излания, KorITo са

рефер lrраrrи и Ltндексир.rнl.r в Wo S/S coprrs

lлзвыr хаблtли,tационния труд

30

40lt"l утll,и разгц)едеJIени в

съотношение на базата
на llpoToкoJl за IIриноса

40

В, HayrHa публикация в нерефсрирани

20ltt ytltи разпредепени в
съотношен}Iе на базата
на IIротокол за rIриноса

списания с науrlцб рецензI,Iране }IллI в
редак,гирани коJ]ективни ToNIoBe
9. Публикувана гJIава от ко;tективна

l0/rl

моноlрафия

l0.

РеализираI{I4 авторски lIpoeItTI,I в об;lасrта

на архитектур.lта

лIJIи

3

l.

Водеща (самостоятеlrна) ,гворческа изява
в об.тtастта на архитектурата иJIи дизайна
l

0/n

дизаiiгrа

з5

|2. L]итирания илLr l)ецензиI4 в HaytIHLl
изданL]я, рedlерr.rрани и инлексLII)анI-I в
WoS/Scopus иJIи в монографии и коJIек.гивни

10

,1,oMoBe

l3. I]r.rтираrll.тя в моriографI4и и колективгти

д

J

ToIvloBe с IIaytII,Io рсцеIlзираIlе

l4.

L{итr,rраrrия иJII4 реI1еIIзиLl в тlереферираllи

2

списания с lIay(IIIo рецеIIзиl]аIIе

l 5, Реtlсllз1,1l,t за l)еаJIизираlIи авторски
продукти в спеtlиалLIзираIII.1 издаItлIя в
об:lастта IIa al]xrITeKTypaTa иJIи лизаlilta

16.

l0

IIридобита IIaytIHa степеI{ "доктор tla

40

IIayKlTTe"

l7,

Ръководство tla успспIно заuIитлIл
локтораI,тт (n е броят съtr]ъководители IIа
с,ьотв€тIIия

Е

40/п

доктораттт)

l8, У.tастие в нацI4онален научен иЛи
образователсн проект

l0

l9. Участие в междуrrароден наrIсн }rли
образоватслен проект

20

20. Ръководство на нацLIоналсн наrIен
образователсн проект

)о

IIлLI

Ръководство Еа l\,lеrtдунаролец IIа)iчсн
образователен проект

21 .

22. Прт,lвлечени средствz1 по проектLI'
ръководенLr от кандидата

l точка

З. ПубликуваI] унрlвсрс lITeTcKLi у"tебнлtк
учебник, KoiiTo се рIзIIоJIзва в yII,IJILIщната
мрежа
2

24. Публиrсувано уFiиtsерситетско

т.lлtt

у^lебно

trособие или 1ллебно гtособие, 1(оето се
ИЗПОJlЗВil В rIИJIИЩНаТа IvlpeЯ(a
25. Пубlrикувана заявка зii Itатен-г
модеJl

"n"

40

лIлI,i

,roneran

26. Призната заrIвка за 11олезен lчlОДеJI, патент
иJIи авторско свиде.гелство

за всеки 5000
лв.

40lп

20lп

20
40

41

27. Награди на KoHKypc],I за apxLITeKTypa
дизайн, дадени от националлI1.1
про(lесионални (lоруми и органLIзациI,I

IIлI,I

28. 1-Iагради Еа KoHKypcI4 за архи,гектура иJII4
лизайн, дадени от гцlофесиоrrtritни dlоруми и
оl]ганизацl4и в чужблtна

l0

20

[ри отчит.lне }Ia пубJrикации с IIoBeaIe от З0 (трилесет,) съавтори ка[Iдидатът трябва да имzl
локilзtlн съпIествен принос. CT,ttIecTBeH принос в lIадена наrIна пубJIикация се доказва IIо поIIе
сдин от сJIе/IтIите нzlчи}Iи: (1) канли:rа,г,ьт е II,Lрви в списъка на съавторите, (2) каIIдида'I'ьт е
IIосочен в публикацият,а KzlTo автор за кореспоI{/Iенция, (З) каrrдидатът IIредотаврI IIисNIо от,
автора за кореспонденIIия I{a статията или от публи.rно обявения ръководител на IIауLIния
колеItтив IIодготвиJI пубJIикаl{ията, в кое,то се уlIостоверява коI{кретrIият съществеI{ принос на
кандилата в тазрI публикация. НаJIичието IIа писма удостоверяващи съIIIествен принос в cTaTI,IlI
с IIoBetIe от трилесет съавтора се проверявil в процедурата по rlpoBepкa на допустимостта IIa
кандидатите. Съответствието межлу съдъря(анието на писмото и същт,ржаI{ието на c,boTBeт]Haтzl
пубJIикаIIия се удостоверява в писмен вид в рецензиите и стZ}FIовиIIIа,Iа EIa I{леновсте Hzl
I

}IаучЕIото жури.
* Пр" изчислявtlне на приIIоса на цитатите, тоtтките отбелязани със звездичка в горната таблиlIа
се ум}Iожават с коефициент 3 за професионално напрilвление 4.5 и с коофициеI{т 2 за

професиоr{алr{о направлен ие 4.6.
d'* FIС се извърrПва
деление на броЯ съръItоволители на доктораIIта, ако т,е czr от рчIзлиLIIIи

I{itytIIII4

об;tztст,и,

42

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТВРИИ ЗА ИЗРАСТВАНВ НА АКАДЕМИЧНИrI СЪСТДВ в
ИМикБ

Брой публикации в списания
Научна степен с IF/SGR, монографии, глави
или
оlгмонографии, сборници от
академична
международни форуми,
публикувани в пълен текст,
длъжност
патенти
Щоктор

н_
[{итати*

IF*

фактор* Д{опълнителни
изисквания**

)

20 (без включените за

/{октор на

придобиване на обр. и

150

25

Ща има
цитати
t00

2

20

5

400

40

10

науl(ите

научна степен,одоктор")

гл. асистент

Доцент

IIрофесор

участие поне
3

в 2 от тях 1-ви автор
20 (след ,,доктор")
в 5 от тях 1-ви автор
или кореспондиращ

в

проект
Участие в 3
проекта
1

20 (след ,,доцент") в 1б от
тях водещ или

кореспондиращ)

Ръководство
на 3 проекта и

)

отчислени
докторанти

*- за
цялата IIаучIIа кариера

О*-у.Iастие в IIациоIIаJIIIи и междуIIароIIIIи
научIIи форуми

ЗАБЕЛЕЖКИ
1. И:зпыIнението на мlIIlималните I{ациоIIални изIIскваI.Iия е само
условие за доIIускаIIе до
в
процедурите
по
ЗРАСРБ.
уLIастие
2. Ilоради изискването на чл.24, ал. l, т. З от зрАсрБ за наJIичието на "монографичен труд или
равтrостоЙни публиКации" в таблицата се сълържа формула за приравняваlIето ,rо rо,rо.рафията
къМ еItвиваJIеI{теН броli публикации - ста,гии или студIии. Заместваrците монографията
статии/студии се изклюtIват от броя на гlуб"rrикациите, оцеFIявани по др),ти показатели.
11ри прилагането TIa LIл. 24, ал. l, т. З от ЗРАСI'Б в отлелтlи професионални направлеI{ия
ст,образгlо тяхната сItетlифика се лопуска само монографичен l,рул без приравняl]аI{ето му кт,м
равностойlIrи публикации в сIIециаJIизирапи На}.Iни излания. отчита се значението ЕIа
моrтографиите в хуманитарните и обществените }Iауки. При тезl,t IIауки t-таl,i-го.llямо1о признitI{ие
се IIоJIFIаВа чреЗ моrtографИи, trублиrсрани в страната и в чужбина, а не LIрез статирI иJlи отудии
в сIIисания"

да

З. Министерството на обрtlзоваIlието

I{

HayкaTzl чрез FIАI]И/{ подлържа Списък на съвременLiи

българск1,1 научFIи издания, реферирани и инлексирани в световноизвестни бази далlпи с HzlyLIIIzl
информация, както и изв,ьрIIIвzt ст,ответните сIIравки относно tIужлестран}Iите наyIIIи издаIIия,

реферираrrи и инlIексираIIи в световноизвестIIи бази датллtи с HarIHa инфорп,Iация.
НАЦИД опрелеля световFIоизвесI,IIите бази даrrни с HayLIIla илlформация1 сI,отIIосимI,I кт,м
съответI,Iото професиона;IIIо IIаправлеIIие.

4. Министерството на образованието и I{ayKaTa чрез НАL{ИЩ създава и поддърrка Национален
реr|ереtттегl списък на съвременни български наrIни излания с научно рецензиране. i-Ia
ocIIoBaTzl на този списък се отtIитат публикации и цитати в рIзлания с HayLIHo реIIеFIзиране, KopITo
не са реферираI{и и инлексирани, като публикаIIиите и цитатите са приведеIlи къNI пуб:lикации
и IIи,l,а],и в реферираrrи yI ин/lексират{и из/{ания LIрез съответни чрIсловLI отойности на
сТ,оТВе'ТсТВИе.

5. lIo отношение на моIlогрtrфии,rе с IIoi]eLIe от е/IиII а]]тор задъ;I}IIитеJIIIо следва /Ia е IIzIJII,Iце
разлеJIи,I,еJIеFI llpo,r,oкoJl межlIу авторите, като, за да се заLIита трудт,т за моногра(lи.lеrт, ?втор,ь,I
cJle/{l]zl да и]иа саIчIос,Iояте:IлIо броii странI,Iци, от,I,оваряш{и на дефиницията за монография. Прr,I
ав,r,орс,l,во IIil IIо-маJIьк брой с,r,раIтици учас]]ис,I,о IIzl съотв9тния zlв,гор се счита за ст,улия/ста'I'ия.
6. При:тztt,а се разJIичI{о l,ре],ираIIе IIа ст,tl]]ии,ге с едIиrт автор и с }Iяколко c,btlB,I,opa в разJIичниl,е

професионzlJIни напрzlвле}Iия.

Пр" IIoвetTcl,o област,и коефициеltт,ьт зzl с,гат,ията трябва да се раздсли поравт{о межлу
с,ьав,Iоритс,

като с "п" се озтIаLIава тохният

брой.

Изключение се прави за области 4,5,6 и 7, в които водепlиятпринос играс ва}кна ро"пя. R
случай че авторите са полписали протокол за опредеJIяне на приноса си в пуб.rlикацияl'а,
,I,оLIки,ге се
разпредеJIя,I, на базеt,га IIа с,ьо,гноIпеIлис,го в про,гоко.ilа. Писма о1, всички съilв,Iори
с,ьпIо сс присмат за протокоJr за опрслеляне на приноса.
7, Сис,гема,Izl с,ьздава I]ъзможt{ос,г за сумирането на коефициеI{,I,ит,е

в рамките на една група

I1окztзаl,ели (А, Б, В, I', Д и Е), l,aKa rlc да се извършва вътрешна компенсация и нодостигzrщитс
,гочки о,г
,гоtIки от елиFI показа,геJI
лруг.
да се l1опълват с

8. СIlеtlи(lичrrи изискtsа}lия IIри установяI]itIlс }lil показат,елите за разJIиtIIlи,ге

aKa/lcTvII4TIIl14

ЛЛТlЖItОСТИi

а) "т,лавеrl асистен,г" - не се изисква изпъл[IеI{ие на допълни,геJIгIи показатели сJIед при/lобиваltс
на образова,IелIIа,Iа и }I?уrlg21 с,гепе}I "докl,ор",
б) "доtlсн,г" - }Ie мог,it,г ла се повтарят локазruI,еJIст,ва (пуб-lrикации 14 др.) по разJIичIll]'ге
Ilоказатели, представени за прилобиваI]е на образова,гелtтата и HayL]FIa степен "доктор" l4 за
придобиваIIето на научI{ата стспен "доttтор на HayKpITe" (чл,24, ал. 1,'r. 3 от ЗРАСРБ);
в) "просРесор" - не могат да се [Iовтаря,г локазателства (публикаIIии и lip.) по разJII4.II]и,гс
Ilоказатсли, прелстzlвоIl14 за придобиваtIе на образова,геJII{ата и научtIа степеFl ".цоктор" и :]а
ltриддобиването IIа IIа)л{на,га с,гепеrl "док,rор па науките", и за заемаIIе на академиtIIlата ДЛЪЖНОС'Г
"лоIlент" (чл, 29, a"TI. 1 , т. З от ЗРАСРБ);
г) при заемане на акалемиLIна ллъя(ност llпрофесор", без прели това канли/Iат,ьт да е заеМzlJI
aKa/JeM]4LII{aT,a ллъж}Iост ".IlolleIIT" (.111. 29, ал. 1,т.2 от ЗРдСРБ), към изискуемI4те МиIIИМilлни

наI{ионалпи изискваI-Iия за академичI{ата /dJIъжност "про(lесор" трябва да се прибавят и
N{LlнимаJlните IiационаJII{I4 изисквания за академичFIата /UIъжност "доцент", кат,о
образователната и HayLIHa cTellell "ддоIстор" се вклIоLIва само веднъж;
,г. "б" и "в" могат/Iа се IIоJIзват pI точки за пуб.ттиtсувана книга ltа базата llа
21) в rrрочелурите IIо
защитеtI дисертационеI{ ,груlI за IIрисъждtlне на образоватеJIна и научIIа степеIl "доItтор" илI,I за
I

tpl4cT,)K/Ial]e IIа IIElyLIIIa сl,еIIен "21tttt,гор

Еt

tl llztукиt,е ".

9. От обrция брой цI,Iтирания сс LIзважда,I тези, при които I{итираIIата и цитиращата tlубликацрIЯ
I,IMaT, IIoIle сдин обЩ aBтoP (т.е. аtвтсlЦl,tт,атиr,е). Всяка цитирана публикацЛtя се броИ С&МО Bel{TlT,)It
за дадеIIа rIитирапIа публикация I-Iезависимо от това колко пъти е спомената в текста нil
цитирапIата статия. Могат да се преlIстаI]ят I{итирания от всиtIки трудове I]a каIIдидата, Kzl'l'o
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IIредставените за цеJILIте на елItа процедура не могат да бъдат 14зползвани в друга. Рецензlля за
една публикация е приравI{ена на елно цитиране на същата публикаllия.
l0. с удостовереFIие от съответния издател за "публикуваIIи" се приемат и статии, стулии,
мtоттограd ии и ДР., които са приети за печат R излаIIия, които притежават ISSN или ]SBN.
11. При мехtдународни IIроекти се отLIитат само срелствата, които са приRлечени за изIIолзRаI]е
от бr,лгарските rIени, вкJIIочени в проекта, и средствата, които са изразходвани на територията
rlа България.
l2" Хабилитационен труд е монографията I,IJIи еквиваJIентните статии, преl{ставеI]и по рела на
,1,1l,24, ал. l, т. З или чl1.29, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ.
11ри процеДура за заема}Iс на акалемиLIната длъжност "лоцеIlт" T,t"Tllt "професор" с
формула за
IrриравняВагIе на монографията към еквивtlJIеI{теrr брой статии се гIриJIага и Хаби"шитаIII4оIIFIа
разширена справка за наrIIlите приrIоси, предс,гавJтяваща кратко рIзложеIIис, в косто каIIлила-гъ-l
o[I,IcBa мястото на провеДеrIите изсJIелваIIия в съответната IIаrIна област и cRolITe JII,ILITI]4
приносI,{. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въвелеr{ие, в което накратко се
оIIисва ст)щината на изследваI]ите I]аrIни проблеми и тяхIIо,го място сред изслелванията на
Другите изследователи в тази област; 2. Остrовни научни приноси, в които канлидатът подробно
и изtIерпаl,еJIно описва KoHKpcTHI,ITe оригинални IIаrIни IIриноси, с които кандилатстRа в
Korrкypca; З. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатъ.г
участва
в конкурса, от др}тиl]е ст,атии IIа канлидата и о]] с,га,гиите I{a др}ти авl,ори.
I'.lTaBa

шеста - От I1равиJIника на БАI-I

ЛОrI,ЬЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ý l. fiиплоN4ите за придобита образова,гелна и научIIа ст,еIIен

,,21ок,гор",

за HarrlIzi cl]cIlcii

,,l{ок,гор IIа IIауките" и за диIтJIоми за избор на академиLIнитQ ллъжности ,,главен асиотеI{т",
,,21оцен,г" и ,,lrpocPecop" се изlIава,г от БАI] rlo IIредJlожеt]ис на Щирск,гора на съотвстноlо звеI{о и

сс поlI[Iисват оТ fiиректора, от Главния науIIен секретар на БАFI и от ПрсдседатеJ]я на БдН"

f{ипломите да бъдаr, на сIIециалпа хартия с лазерна защита. ВръчваrIст:о на липломите ла става
Ilo тържествсII начи]] в I'олемия саJIон на БАI{.
ý 2. (1) На rrредседателя, LIленовете, рецснзе}Iти.ге и локладLIици].е Ila I{Ж к;с заIIJIащат хонорари
от бюджета I:Ia съответнотО пayLIHo звено в размер, зависещ от ст,отве.гFIа.га r]роцелура и
оrIрелеJIен ка,го процент от миIiимаJ]I-Iата работна запла.га за страната, l4
(2) Хонорарите за всиLIки звена на БАIl са в rIрепоръtIитеJIнI,I
разfuIери, как.го сjIелва:
Стегlен/дзtъжност Ilрелс, lTa FIЖ peIIeH:]elrT докJIадчI4к член lla НЖ

KolIKypc

lзfl Hayrlg;1

cTeIleII иJII4 академична
/{JIъх(нос,г

Рецен:зеttт

мрз*
3/8 мрз
1/2 мрз
5/8 мрз
3/4 мрз

5/4

нж
3/8

Щоктор

I':lztBeH асистент

/{orleHT

l{oKTop

Пре/tселател на

LIa

науките

Професор

мрз

мрз
мрз
2 мрз
3/2
7/4

LIлен на НЖ

мрз
мрз
l/3 мрз
5/l2 мрз
1/2 мрз
1/4

1/4

МРЗ , мI,IIIиIчIаJIна работlrа заIIJIата.
ý 3. OTMeHerr 11.7,2011 г.
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ý 3а. (/]оп.30.09.2013 г.) (1) Всяко заI4нтересоваIIо лице може /]а поиска в издадени от БАI]
диплом за образователIIа и научна степен или наrII{а степеlI, академична длт,жност иJII,I
уIIостовсреIIие за призIIаваIIс на научна cTeIleH, заrr{итена в чуrкбина) д{а се извърши поправка IizI
явrIа фак,гическа грешка. В този с.ltучай се полава заявление по образец до ПрелседатсJIя IIzl
БАtI. Ако грепlttата с IIо виIIа IIzt сJIу}ки],еJIIа rlа БАII, не се заIIJIаща такса. Вт,в вси.titи другрI
слуLIаI,I се заплапIа Taкczl в размер на 1/4 МРЗ.
(2) Поправката на издадени Betle дипломи за образователна и научна степен иJIи HayLIHa стеIIеII,
акtiдемична длъжност иJIи yllocToBepeнpIe за признаваIiе на научIIа степен, запIитеFIа в чутtбtIна,
се lIзвърIшва с решеIIие на ГIредседателя I{a БАН или на упълIIомощено от него лице. Реlrrенрте,го
L{ожс да се обжалва по реда FIa Алмиllист,ративно-процесуалния кодекс.

(3) Слел влизане в сила на решението, заинтересоваI-Iото лице връща оригинала }Ia поправените
диплом или удостоверение ?I му се издава нов лоIiуме[Iт, в тсойто е отразена поправката.
Сгреttiеният документ се уFIипlояtава.
(4) JIице, Kocтo е IIоJIу.IиJ]о от,БАII диплом за образоватеJIFIа и нzlучна стеIIен или научна с,геIIеЕI,
акzrдемичнzl длъжнос,l иJlи улостовереI{ие за признаваIIе на на)л{на cTelleH, придобит,а в чухtбитtzt,
можс да поискzl издаваI{е Ila лубликат,, /{убликат се излава само в сл)л{ztите на изгубеrI или
уI{ипIожеЕI докумеI{,r. До ПрелседагеJIя на БАН се полава заявJIение по образец и се заплаIцtl

,I,tiкcil rr
размср

gа |12 МРЗ.

(5) Ако с вляз,ьJI в сила ст.дебен акт бт,ле ycT,aIIoBerIa неистинност-га rrа някоЙ от локументите,
послух(или за основанис за издаване на диплом за образоватеJIна и научFIа степен или IIаучна
с,lеI]сн, акаlIемиаIна дJI,ьжнос,I иJIи улосlоверение за признаване на на)лIна степен, придоби,га в
.lужбинzl, излаленият документсс обезсилtsа с акт на предсодатсJIя на БАН. I1роизволс]]во],о l1o
обсзсилване на вече излzlден докумснт се извърluва по искане на заинтересоваIIото JIиtlе иJIи
служсбно.
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