
ПРИЛОЖЕНИЯ 

към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане 

на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир 

Андрейчин“ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 0 

Необходими документи за участие в конкурс за докторанти 

1. Заявление за допускане до участие в конкурса (в което трябва да фигурират данните за 

обявата в „Държавен вестник“) 

2. Автобиография по европейски образец 

3. Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“ 

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от 

чуждестранно висше училище 

5. Медицинско свидетелство 

6. Свидетелство за съдимост 

7. Документ за платена такса за изпит по чужд език в ЦО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Необходими документи за откриване на процедура за защита на дисертационен труд 

за научната и образователна степен „доктор“ 

 

1. Заявление до председателя на Научното жури 

2. Автобиография по европейски образец 

3. Диплома за завършено висше образование „магистър“ (оригинал и копие) 

4. Дисертационен труд в 3 екземпляра 

5. Автореферат в 10 екземпляра 

6. Заповед за зачисляване в докторантура 

7. Заповед за прекъсване на редовната докторантура (ако има такава) 

8. Заповед за възстановяване на статута на редовен докторант (ако има такава) 

9. Заповед за отчисляване с право на защита 



10. Заповед за  разширяване на състава на първичното научно звено (секцията) с 

хабилитирани учени от други звена за семинара за предварителното обсъждане на 

дисертационния труд (ако има такава) 

11. Доклад от ръководителя на семинара за предварителното обсъждане на дисертационния 

труд 

12. Протокол на семинара за предварителното обсъждане (оригинал) 

13. Списък на публикациите по темата на дисертационния труд 

14. Копия от публикациите по т. 13 

15. Протоколи за положените докторантски изпити (оригинали) 

16. Таблица за кредити 

17. Списък на цитатите (ако има такива)  

18. Справка за изпълнението на националните минимални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 и 

на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, съответно и по чл. 1а от ППЗРАСРБ 

(Приложение А към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

за заемане на академични длъжности в ИБЕ при БАН) 

19. По едно копие от документите по т. 2, 4, 5, 13, 14, 17, 18 на електронен носител 

(CD/DVD), формат *.pdf 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Необходими документи за откриване на процедура за защита на дисертационен труд 

за научната степен „доктор на науките“ 

 

1. Заявление до председателя на Научното жури  

2. Автобиография по европейски образец  

3. Дисертационен труд в 4 екземпляра  

4. Автореферат в 12 екземпляра  

5. Заповед за разширяване на състава на първичното научно звено (секцията) с 

хабилитирани учени от други звена за предварително разглеждане на дисертационния труд 

(ако има такава)  

6. Протокол от семинара за предварителното обсъждане на дисертационния труд (оригинал)  

7. Диплома за придобита образователната и научна степен „доктор“ (оригинал и копие)  

8. Списък на публикациите по темата на дисертационния труд  



9. Копия от публикациите 

10. Списък на цитатите на публикациите, свързани с дисертацията  

11. Справка за изпълнението на националните минимални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 и 

на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, съответно и по чл. 1а от ППЗРАСРБ 

(Приложение А към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

за заемане на академични длъжности в ИБЕ при БАН) 

12. По едно копие от документите по т. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 на електронен носител (CD/DVD), 

формат *.pdf  

13. Други документи в подкрепа на кандидата 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент“ 

 

1. Заявление до директора на ИБЕ за допускане до участие в конкурса  

2. Автобиография по европейски образец  

3. Медицинско свидетелство (оригинал) (само за кандидати, които не са служители на БАН)  

4. Свидетелство за съдимост (само за кандидати, които не са служители на БАН)  

5. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)  

6. Диплома за висше образование (с приложенията) – магистър (оригинал и копие)  

7. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“ (оригинал и копие)  

8. Автореферат на дисертацията за получаване на образователна и научна степен „доктор“ 

9. Списък на публикациите 

10. Копия от всички публикации 

11. Копие от публикацията на обявата на конкурса в „Държавен вестник“ 

12. Списък на цитатите на научните публикации   

13. Справка за участията в научни форуми 

14. Справка за изпълнението на националните минимални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 и 

на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, съответно и по чл. 1а от ППЗРАСРБ 



(Приложение А към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

за заемане на академични длъжности в ИБЕ при БАН) 

15. Други документи в подкрепа на кандидата  

16. По едно копие от документите по т. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 на електронен носител 

– CD/DVD формат pdf 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ 

 

1. Заявление до директора на ИБЕ за допускане до участие в конкурса  

2. Автобиография по европейски образец  

3. Хабилитационна справка за оригиналните научни приноси 

4. Медицинско свидетелство (оригинал) (само за кандидати, които не са служители на БАН) 

5. Свидетелство за съдимост (само за кандидати, които не са служители на БАН)  

6. Диплома за придобита образователната и научна степен „доктор“ или научната степен 

„доктор на науките“ (оригинал и копие) 

7. Диплома за завършено висше образование и приложенията към нея (оригинал и копие)  

8. Удостоверение за стаж по специалността  

9. Списък на всички публикации с диференциране на монографии, студии, статии и др. 

10. Списък на публикациите, представени за участие в конкурса (които да не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за 

придобиване на научната степен „доктор на науките“ и за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“), с диференциране на монографии, студии, статии и др. 

11. Три комплекта от научните трудове и публикациите, представени за участие в конкурса 

(които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ и за придобиване на научната степен „доктор на науките“ и за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“) 

12. Автореферати на дисертациите за получаване на образователната и научна степен 

„доктор“ и за научната степен „доктор на науките“ (ако има такава) 



13. Списък на цитиранията (които да не повтарят представените за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ и за придобиване на научната степен „доктор на 

науките“ и за заемане на академичната длъжност „главен асистент“) 

14. Справка и подкрепящи документи за участие в проекти, обучение на студенти, 

дипломанти, докторанти и др. 

15. Справка за участията в научни форуми (които да не повтарят представените за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент“) 

16. Документ за академична длъжност (ако има такава) (оригинал и копие)  

17. Копие от публикацията на обявата на конкурса в „Държавен вестник“ 

18. Справка за изпълнението на националните минимални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 и 

на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, съответно и по чл. 1а от ППЗРАСРБ 

(Приложение А към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

за заемане на академични длъжности в ИБЕ при БАН) 

19. Други документи в подкрепа на кандидата 

20. Резюмета на български език на трудовете, представени за участие в конкурса  

21. Резюмета на друг език (утвърден с решение на НС на ИБЕ) на трудовете, представени 

за участие в конкурса 

22. По едно копие от документите по т. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 на 

електронен носител (CD/DVD), формат *.pdf 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“ 

 

1. Заявление до директора на ИБЕ за допускане до участие в конкурса  

2. Автобиография по европейски образец  

3. Медицинско свидетелство (оригинал) (само за кандидати, които не са служители на БАН)  

4. Свидетелство за съдимост (само за кандидати, които не са служители на БАН)  

5. Хабилитационна справка за научни приноси на трудовете  



6. Дипломи за образователна и научна степен „доктор“ и „доктор на науките“ (ако 

притежава) (оригинал и копие)  

7. Диплома за висше образование и приложенията към нея (оригинал и копие)  

8. Удостоверение за стаж по специалността  

9. Списък на всички публикации с диференциране на монографии, студии, статии и др. 

10. Списък на публикациите, представени за участие в конкурса (които да не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, за 

придобиване на научната степен „доктор на науките“ и за заемане на академичната 

длъжност „доцент“), с диференциране на монографии, студии, статии и др. 

11. Три комплекта от научните трудове и публикациите, представени за участие в конкурса 

(които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“, за придобиване на научната степен „доктор на науките“ и за заемане на 

академичната длъжност „доцент“) 

12. Автореферати на дисертациите за получаване на образователна и научна степен 

„доктор“ и „доктор на науките“ (ако има такава) 

13. Списък на цитиранията на публикациите (които да не повтарят представените за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“, за придобиване на научната 

степен „доктор на науките“ и за заемане на академичната длъжност „доцент“) 

14. Справка и подкрепящи документи за участие в проекти, договори, обучение на студенти, 

дипломанти, докторанти и др. (които да не повтарят представените за заемане на 

академичната длъжност „доцент“) 

15. Справка за участията в научни форуми (които да не повтарят представените за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент“ и за заемане на академичната длъжност 

„доцент“) 

16. Документ за академична длъжност (ако има такава) (оригинал и копие)  

17. Копие от публикацията на обявата на конкурса в „Държавен вестник“ 

18. Справка за изпълнението на националните минимални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 и 

на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, съответно и по чл. 1а от ППЗРАСРБ 

(Приложение А към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

за заемане на академични длъжности в ИБЕ при БАН) 

19. Други документи в подкрепа на кандидата  

20. Резюмета на български език на трудовете, представени за участие в конкурса  

21. Резюмета на друг език (утвърден с решение на НС на ИБЕ) на трудовете, представени 

за участие в конкурса 



22. По едно копие от документите по т. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 на 

електронен носител (CD/DVD), формат *.pdf 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Указания за изготвяне на рецензиите, становищата и докладите до НС 

6.1. Рецензия по конкурс за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 

(Обемът на рецензията да не надвишава 5-6 стандартни страници – при участието на 

един кандидат в конкурса) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурс за заемане на академичната длъжност …… 

по специалност ….. съгласно обявата в „Държавен вестник“ № … от (дата на 

издаване) 

с кандидат: ………………………… 

(трите имена, научна степен, академична длъжност ... в ....) 

Рецензент:………………………….. 

(трите имена, научна степен, академична длъжност ... в..) 

Рецензията следва да съдържа: 

Общо описание на представените материали – монографии, статии и доклади, учебници, 

речници и др. 

Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическа дейност на  

кандидата. 

Участие в научни проекти и ръководството на проекти (национални и международни). 

Основни научни и научно-приложни приноси (за всеки принос се посочва къде се съдържа, 

съдържателно да се анализират научните постижения на кандидата, като се заяви ясно какъв 

е характерът на научните приноси). 

Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранна литература (по 

негови данни): 

-  наукометрични показатели (брой статии с импакт фактор, брой цитати). 

-  вид на цитатите. 

При колективни публикации следва да се отдели приносът на съавторите. 



Критични бележки на рецензента по представените трудове. 

Други данни, непосочени в предходните точки. 

Мотивирано и ясно формулирано заключение с преценка дали са спазени изискванията на 

ЗРАСРБ, на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българската 

академия на науките, на Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени 

и за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир 

Андрейчин“. 

Дата ….      Рецензент: …….. 

(подпис) 

 

 

 

6.2. Рецензия на дисертационен труд за придобиване на научна степен (Обемът на 

рецензията да не надвишава 5-6 стандартни страници) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационен труд за придобиване на (образователната и) научната степен …. 

Автор на дисертационния труд:  ….. 

(име, научна степен и академична длъжност.... в ….) 

Тема на дисертационния труд: ….. 

Рецензент: …….. 

(име, научна степен и академична длъжност …. в ….  ) 

 

Рецензията следва да съдържа коментар по следните въпроси: 

 

1.  Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и научно-

приложно отношение. 

2. Познава ли дисертантът състоянието на проблема и научната литература. 

3. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор на поставените в 

дисертационния труд цели и задачи. 



4.  Кратка аналитична характеристика на естеството и на достоверността на материала, 

върху който се градят приносите на дисертационния труд. 

5.  В какво се заключават научните или научно-приложните приноси на 

дисертационния труд и каква е по-конкретно значимостта на приносите за науката и 

практиката. 

6.  Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой; характер на изданията 

(международни, национални), в които са отпечатани. Какво е отражението им в науката – 

използване и цитиране от други автори. 

7.  Авторефератът изготвен ли е съгласно изискванията, правилно ли отразява 

основните положения и научните приноси на дисертационния труд. 

8.  Други въпроси, пo които рецензентът смята, че следва да вземе отношение. 

9.  Заключение с ясно становище да бъде ли присъдена научната степен, или не. 

Дата …..         Рецензент: ………… 

(подпис) 

 

 

6.3. Оформяне на становище по конкурс за заемане на академичните длъжности 

(Обемът на становището не трябва да надвишава 2-3 стандартни страници – при 

участието на един кандидат в конкурса). 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

по конкурс за заемане на академичната длъжност ….. 

по специалност съгласно обявата в „Държавен вестник“ № … от (дата на издаване) 

с кандидат: ……. 

(трите имена, научна степен, академична длъжност ... в...) 

Рецензент: ….. 

(трите имена, научна степен, академична длъжност ... в... ) 

 

Препоръчителна структура на становището 



1.  Обща характеристика на представените материали – монографии, статии и доклади, 

учебници, речници и др. Посочват се наукометричните показатели (общ брой статии, статии 

с импакт фактор, цитати) и др. 

2.  Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата дейност 

на кандидата (научни области и проблеми; подготвени докторанти и дипломанти). Участие 

в научни проекти и ръководство на проекти (национални и международни). 

3.  Аналитична преценка на основните научни и/или научно-приложни приноси на 

кандидата. 

4.  Критични бележки и препоръки по представените трудове. 

5.  Мотивирано и ясно формулирано заключение с преценка дали са спазени 

изискванията на ЗРАСРБ, на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, на Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности 

в Българската академия на науките, на Правилник за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за български език 

„Проф. Любомир Андрейчин“ 

Дата ….                           Изготвил становището: ……… 

(подпис)  

 

 

6.4. Оформяне на становище за дисертационен труд за научна степен (Обемът на 

становището не трябва да надвишава 2-3 стандартни страници) 

 

СТАНОВИЩЕ 

От член на НЖ …… 

(име, научна степен и академична длъжност … в …) 

за дисертационен труд за придобиване на (образователната и) научната степен ... 

Автор на дисертационния труд: ….. 

(име, научна степен и академична длъжност … в … ) 

Тема на дисертационния труд: …… 

 

Препоръчителна структура на становището 



1.  Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и/или 

научно-приложно отношение. 

2.  Познава ли дисертантът състоянието на проблема и научната литература. 

3.  Коментар на избраната методика. 

4.  Кратка аналитична характеристика на научните и/или научно-приложните приноси 

на дисертационния труд. 

5.  Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на изданията, в 

които са отпечатани, цитирания. 

6.  Критични бележки. 

7.  Авторефератът правилно ли отразява основните положения и научните приноси на 

дисертационния труд. 

8.  Други въпроси. 

9.  Заключение с положителна или отрицателна оценка за представения дисертационен 

труд. 

Дата …..          Изготвил становището:  

       (подпис) 

 

 

 


