
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРАВИЛНИКА 

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 екз. 

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 с хабилитирани учени от други 

звена за предварително обсъждане на дисертационния труд (ако има такава) 

11. Доклад от ръководителя на семинара за предварителното обсъждане 

12. Протокола на семинара за предварително обсъждане (оригинал) 

13. Списък на публикациите по темата на дисертационния труд 

14. Копия от публикациите 

15. Протоколите за положените докторантски изпити (оригинали) 

16. Таблица за кредити 

17. Списък на цитатите (ако има такива) 

18. По едно копие от документите по т. 2, 4, 5, 13, 14 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 екз. 

5. Протокол от семинара за предварително обсъждане (оригинал) 

6. Заповед за разширяване на състава на първичното научно звено с хабилитирани учени от други 

звена за предварително разглеждане на дисертационния труд (ако има такава) 

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

8. Списък на публикациите по темата на дисертационния труд 

9. Списък на цитатите на публикациите, свързани с дисертацията 

10. Копия от публикациите 

11. По едно копие от документите по т. 2-4, 8, 10 на електронен носител (CD/DVD), формат pdf 



12. 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. Списък на цитатите на научните публикации (ако има такива) 

12. Копие от публикацията на обявата на конкурса в ДВ 

13. По едно копие от документите по т. 2, 8, 9, 11 на електронен носител - CD/DVD формат pdf. 

14. Други документи в подкрепа на кандидата 

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. Авторска справка за 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 образователна 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 публикациите с диференциране на монографии, студии, статии и др. 

10. Три комплекта от научните трудове, представени за участие в конкурса  

11. Автореферат на дисертацията за получаване на образователна и научна степен „доктор” 

12. Списък на цитиранията на публикациите 

13. Документи за участие в проекти, обучение на студенти, дипломанти, докторанти и др. 

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

15. Копие от публикацията на обявата на конкурса в „Държавен вестник” 

16. По едно копие от документите по т. 2, 3, 9, 10-13 на електронен носител (CD/DVD), формат pdf 

17. Други документи в подкрепа на кандидата



 

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. Авторска 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. Удостоверение за заемане на академична длъжност „доцент” 

10. Списък на публикациите 

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

12. Автореферати на дисертациите за получаване на образователна и научна степен „доктор” и „доктор 

на науките” (ако притежава) 

13. Списък на цитиранията (примери за съществени цитирания) 

14. Документи за участие в проекти, договори, обучение на студенти, дипломанти, докторанти и др. 

15. Копие от публикацията на обявата на конкурса в „Държавен вестник” 

16. По едно копие от документите по т. 2, 5, 10, 12-14 на електронен носител (CD/DVD), формат pdf 

17. Други документи в подкрепа на кандидата

 

 

 

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)  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурс за заемане на академичната длъжност  ......................................  

по специалност ….. съгласно обявата в ДВ № ........................................  

с кандидат: ................................................................................... 

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

Рецензент: ..................................................................................................  

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

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

речници и др. 
Публикации преди и след получаване на научната степен. 

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



 

кандидата. 
Да се обърне внимание и на педагогическата дейност на кандидата от началото на 

кариерата му: лекции, упражнения, написване на учебници и учебни помагала, ръководство на 

докторанти, специализанти и дипломанти. 

   Да се обърне внимание на участието 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: формулиране (обосноваване) на нова научна област (проблем); 

- формулиране (обосноваване) на нова теория (хипотеза); 

- доказване с нови средства на съществени нови страни на вече съществуващи научни 

области, проблеми, теории, хипотези; 

- създаване на нови класификации, методи; 

- получаване u доказване на нови факти; 

- получаване на потвърдителни факти. 

6. 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 (в интерес на кандидата е да представи копия на съществените цитати, за да 

се прецени характерът им). 

7. При колективни публикации да се отдели приносът на съавторите. 

8. Критични бележки на рецензента по представените трудове. 

9. Други данни, непосочени в предходните точки. 

10. Мотивирано и ясно формулирано заключение. 

 

Дата   ......        Рецензент: 

/подпис/



 

6.2 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на научна степен 

(Обемът на рецензията да не надвишава 5-6 стандартни страници) 

Р Е Ц Е Н 3 И Я 

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

Автор на дисертациоиния труд:........................................ 

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

Тема на дисертационния труд: ............................................  

Рецензент  .............................................................................  

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

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

отношение. 

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

3. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор на поставените цел и задачи на 

дисертационния труд. 

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: 

- Формулиране и обосноваване на нов научен проблем (област). 

- Формулиране н обосноваване на нова теория (хипотеза) 

- Доказване с нови средства на съществени нови страни на съществуващи научни проблеми и 

теории. 

- Създаване на нови класификации, методи на изследване. 

- Получаване и доказване на нови факти. 

- Получаване на утвърдителни факти. 

Каква е, конкретно, значимостта на приносите за науката и практиката. 

6. До каква степен приносите в дисертационният труд са личен принос на дисертанта. 

7. 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. 

8. Резултатите от дисертационния труд използвани ли са вече в научната практика. Документи, на 

които се основава твърдението. 

9. Мотивирани препоръки за бъдещо използване на научните и научно-приложните приноси. 

10. Авторефератът изготвен ли е съгласно изискванията, правилно ли отразява основните положения и 

научните приноси на дисертационния труд. 

11. Други въпроси, no които рецензентът смята, че следва да вземе отношение. 

12. Заключение с ясно становище да се даде ли 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 стандартни страници (при участието на един 

кандидат в конкурса). Становището завършва с положително или отрицателно заключение за 

избор на всеки от кандидатите. 

СТАНОВИЩЕ 



 

по конкурс за заемане на академичната длъжност  ......................................  

по специалност съгласно обявата в ДВ № ............................................... 

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. Оценява се дали са спазени количествените показатели на изискванията на  ИБЕ – БАН 

за заемане на академичната длъжност. 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. Основни научни и/или научно-приложни приноси с оценка до каква степен те са лично дело на 

кандидата. Необходими са конкретни факти и аналитични преценки на приносите, които се 

характеризират като: формулиране или обосноваване на нова научна област или проблем, нова 

теория или хипотеза; обогатяване на съществуващи знания и теории; приложение на научните 

постижения в практиката. 

4. Критични бележки и препоръки по представените трудове. 

5. Мотивирано и ясно формулирано заключение (кои кандидати не отговарят на изискванията на 

Правилника на ИБЕ – БАН за заемане на академичната длъжност; при повече от един кандидат, 

отговарящ на изискванията, кандидатите обосновано да се подредят на първо, второ и т. н. място). 

Дата Изготвил: 
/подпис/



 

 
6.4 Оформяне на становище за дисертационен труд за научна степен 

(Обемът на становището не трябва да надвишава 2 стандартни страници. Становището 
завършва с положителна или отрицателна оценка за представения дисертационен труд.) 

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. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор на поставените цел и задачи на 

дисертационния труд 

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

дисертационния труд. 

5. До каква степен дисертационният труд и приносите са лично дело на кандидата. 

6. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на изданията, в които са 

отпечатани, цитирания. 

7. Критични бележки. 

8. Авторефератът правилно ли отразява основните положения и научните приноси на дисертационния 

труд. 

9. Други въпроси. 

10. Заключение с положителна или отрицателна оценка за представения дисертационен труд. 

Дата       Изготвил: 
/подпис/



 

6.5 Изготвяне и оформяне на докладите на НЖ за конкурси за академични длъжности 

Обемът на доклада да не надвишава 4 стандартни страници 

1. Кратки сведения за конкурса: название, под което е обявен, специалност; за коя академична длъжност. 

2. Кратки данни и сравнителна оценка на качествата на кандидатите: 

- най-важни биографични данни: име, научна степен, длъжност и месторабота, трудов и научен стаж; 

- научноизследователска дейност: основни научни приноси и тяхната оценка; дисертационни трудове, монографии, 

публикации; 

- оценка за друга творческа дейност на кандидата: 

- участие в научни прояви; 

- педагогическа дейност /къде и колко време, учебници и учебни помагала; 

- участие в научни проекти и ръководство на проекти (национални и международни); 

- научно-популяризаторска дейност; 

- научно-организационна дейност. 

3. Оценка на рецензиите и становищата – изготвени ли са съгласно изискванията на НС на ИБЕ и заключението съответства ли на 

останалата част на рецензията; характер на критичните бележки и заключението на рецензентите. 

4. НЖ – председател на заседанието, разисквания, критични бележки, резултати or гласуването. 

5. Има ли допуснати нарушения на някои от етапите на процедурата. 

6. Други въпроси, по които следва да вземе отношение. 

7. Аргументирано представяне на решението на НЖ. 

Дата  ..........  

1. (име, научна степен и академична длъжност ......................... в ................. ) /подпис/ 

2. (име, научна степен и академична длъжност ..........................  в  ...............  ) /подпис/ 

3. (име, научна степен и академична длъжност ..........................  в  ...............  ) /подпис/ 

4. (име, научна степен и академична длъжност ..........................  в  ...............  ) /подпис/ 

5. (име, научна степен и академична длъжност .......................... в  ...............  ) /подпис/ 

6. (име, научна степен и академична длъжност ..........................  в  ...............  ) /подпис/ 

7. (име, научна степен и академична длъжност ..........................  в  ...............  ) /подпис/ 


