
ПРАВИЛНИК 
ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ 

И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 
В ИНСТИТУТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този Правилник регламентира специфичните условия за придобиване на научни 
степени и за заемане на академични длъжности в Института по информационни и 
комуникационни технологии (ИИКТ) при Българската академия на науките (БАН). 

Чл. 2. Специфичните условия са в рамките на автономията, която научните организации имат 
съгласно общите условия и ред, регламентирани в Закона за развитието на академичния състав в 
Република България, Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 
Република България, Закона за висшето образование и Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН. 

 

Глава втора 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И 
ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИИКТ 

Чл. 3. С цел гарантиране на високо научно равнище на академичния състав в ИИКТ се 
въвеждат следните изисквания: 

1. За придобиване на образователната и научна степен „доктор“: 

1.1. Дисертацията на кандидата трябва да е базирана на поне три научни публикации, 
поне една от които да е в списание с импакт фактор или в специализирано международно 
издание. 

2. За придобиване на научната степен „доктор на науките“: 

2.1. Дисертацията на кандидата трябва да е базирана на поне 25 научни публикации, от 
които поне 15 да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания. 
Публикациите трябва да са цитирани поне 50 пъти за дисертации с чисто научен характер или 
поне 25 пъти за дисертации с технологичен характер. Поне 15 от цитиранията трябва да са в 
списания с импакт фактор или специализирани международни издания. 

2.2. Занижените изисквания за брой цитирания при дисертациите с технологичен характер 
се прилагат, ако кандидатите представят поне един резултат, свързан с темата на дисертацията, 
отговарящ на следните алтернативни критерии: документирано съществено участие в значимо за 
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практиката внедряване на научна разработка; реализиран (документиран) значим икономически 
принос и/или икономически ефект; участие в проект по рамковите програми на Европейския 
съюз или по програмите на НАТО (като ръководител на българската част на проект и/или като 
“key person”); ръководство на значим национален научноизследователски проект. Този резултат не 
трябва да е представян в предишни процедури, въз основа на които кандидатът е придобил 
образователната и научна степен “доктор” и академичните длъжности “доцент” и „професор“. 

3. Кандидатите за заемане на академични длъжности трябва да отговарят на следните 
специфични изисквания: 

3.1. Кандидатите за академичната длъжност “главен асистент” трябва да имат поне 6 
научни публикации, от които поне 2 да са в списания с импакт фактор или в специализирани 
международни издания. 

3.2. Кандидатите за академичната длъжност “доцент” трябва да имат поне 20 научни 
публикации, от които поне 15 да са в списания с импакт фактор или в специализирани 
международни издания. Публикациите трябва да са цитирани поне 20 пъти, като поне 7 от 
цитиранията трябва да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни 
издания. 

3.3. Кандидатите за академичната длъжност “доцент”, чиято дейност има технологична 
насоченост, трябва да имат поне 15 научни публикации, от които поне 10 да са в списания с 
импакт фактор или в специализирани международни издания. Публикациите трябва да са 
цитирани поне 15 пъти, като поне 7 от цитиранията трябва да са в списания с импакт фактор или 
в специализирани международни издания. 

3.4. Кандидатите за академичната длъжност „професор“ трябва да имат поне 40 научни 
публикации, от които поне 30 да са в списания с импакт фактор или в специализирани 
международни издания. Публикациите трябва да са цитирани поне 50 пъти, като поне 20 от 
цитиранията трябва да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни 
издания. 

3.5. Кандидатите за академичната длъжност „професор”, чиято дейност има технологична 
насоченост, трябва да имат поне 30 научни публикации, от които поне 25 да са в списания с 
импакт фактор или в специализирани международни издания. Публикациите трябва да са 
цитирани поне 30 пъти, като поне 20 от цитиранията трябва да са в списания с импакт фактор или 
в специализирани международни издания. 

3.6. Кандидатите за академичната длъжност “професор”, които имат научната степен 
“доктор на науките”, трябва да имат поне 6 научни публикации извън представените в 
процедурата за “доктор на науките”, от които поне 4 да са в списания с импакт фактор или в 
специализирани международни издания. 

3.7. Кандидатите за академичната длъжност “професор” трябва да имат поне един 
защитил докторант. 
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4. Занижените изисквания за брой научни публикации и цитирания към кандидатите за 
академичните длъжности “доцент” и “професор”, чиято дейност има технологична насоченост, се 
прилагат за кандидати, които представят поне един резултат, отговарящ на следните алтернативни 
критерии: документирано съществено участие в значимо за практиката внедряване на научна 
разработка; реализиран (документиран) значим икономически принос и/или икономически ефект; 
участие в проект по рамковите програми на Европейския съюз или по програмите на НАТО (като 
ръководител на българската част на проект и/или като “key person”); ръководство на значим 
национален научноизследователски проект. Този резултат не трябва да е представян в предишни 
процедури, въз основа на които кандидатите са придобили образователната и научна степен 
“доктор”, научната степен “доктор на науките” и академичната длъжност “доцент”. 

5. Под специализирано международно издание се разбира: 

а) издание, което се публикува от международно издателство за научна литература, или от 
международна професионална организация; 

б) национално списание, в което повече от половината от членовете на редколегията са от 
чужбина и повече от половината от годишния обем на публикуваните статии имат автор от 
чужбина; 

в) сборник с доклади (в пълен текст), изнесени на международна конференция, като под 
международна конференция се разбира научна проява, в която над половината от членовете на 
програмния комитет и над половината от приетите доклади са от страни, различни от страната на 
провеждането; 

г) патентът или авторското свидетелство се приемат за една научна публикация. 

 

Глава трета 

ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ В ИИКТ 

Чл. 4. Приемането и обучението на докторанти в ИИКТ, като самостоятелно научно звено на 
БАН, се координира от Центъра за обучение на БАН и се провежда съгласно Правилника за 
дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет на ЦО на БАН. 

Чл. 5. Всички въпроси, свързани с докторантурата, неуредени в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ЗВО, 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 
длъжности в БАН и Правилника за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет на 
ЦО на БАН (прехвърляне, прекратяване на докторантура и др.) се уреждат с решение на Научния 
съвет, въз основа на което директорът издава заповед. 
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Глава четвърта 

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” 
И НАУЧНАТА СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” В ИИКТ 

Чл. 6. Защитата на дисертациите за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 
и на научната степен „доктор на науките“ се предхожда от предварителна защита пред семинар на 
съответната секция. Предварителната защита се насрочва със заповед на директора не по-рано от 
10 дни след датата на издаване на заповедта. След положително решение на семинара за 
готовността за защита кандидатът подава в едномесечен срок в НС следните документи: 

За защита на дисертация за образователната и научна степен „доктор“: 
1. копие от диплома за „магистър”; 
2. заповед за отчисляване с право на защита, или удостоверение, че всички изпити от 

индивидуалния учебен план са издържани (за докторантите, чиито срок на обучение не е 
изтекъл); 

3. списък на отпечатани или приети за печат научни публикации и други материали, 
доказващи постиженията на кандидата; 

4. дисертация в 6 екземпляра – по един за всеки от членовете на научното жури и 1 екземпляр 
за желаещите да се запознаят; 

5. автореферат в 10 екземпляра. 
6. резюме на автореферата на английски език (не по-малко от 10 страници). /в сила от 

01.10.2013 г./ 

За защита на дисертация за научната степен „доктор на науките“: 
1. копие от диплома за образователната и научна степен „доктор“; 
2. списък на отпечатани или приети за печат научни публикации; 
3. списък на цитиранията; 
4. документи, доказващи същественото участие на кандидата в значими за практиката 

внедрявания на научни разработки, технологии, патенти, авторски свидетелства, ноу-хау, 
лицензионни договори, реализиран значим икономически принос и/или икономически 
ефект, приети проекти по рамковите програми на Европейския съюз или по програмите на 
НАТО по темата на дисертацията (ако има такива); 

5. дисертация в 8 екземпляра – по един за всеки от членовете на научното жури и 1 екземпляр 
за желаещите да се запознаят; 

6. автореферат в 10 екземпляра; 
7. резюме на автореферата на английски език (не по-малко от 10 страници). /в сила от 

01.10.2013 г./ 
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Глава пета 

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИИКТ 

Чл. 7. (1) Кандидатите за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” 
подават молба за допускане, към която се прилагат следните документи: 

1. автобиография по европейски образец; 
2. копие от диплома за образователната и научна степен “доктор”; 
3. медицинско свидетелство; 
4. свидетелство за съдимост; 
5. списък на научни публикации; 
6. списък на цитиранията; 
7. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса; 
8. документи, доказващи изпълнението на чл. 3, т. 4 от настоящия правилник (ако има такива); 
9. документи, доказващи спазването на условията по чл.24, ал. 1 от ЗРАСРБ. 

(2) НЖ подготвя обобщен доклад с мотивирано предложение за класиране на кандидатите в 
конкурса, подписано от всички членове на журито, и го представя не по-късно от 7 дни след 
заключителното заседание на НЖ в НС, съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗРАСРБ. 

Чл. 8. (1) Кандидатите за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 
„професор” подават молба за допускане, към която се прилагат следните документи: 

1. автобиография по европейски образец; 
2. копие от диплома за образователната и научна степен „доктор”; 
3. копие от диплома за научната степен „доктор на науките” (ако има такава); 
4. медицинско свидетелство; 
5. свидетелство за съдимост; 
6. списък на научни публикации; 
7. списък на цитиранията; 
8. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса; 
9. документи, доказващи изпълнението на чл. 3, т. 4 от настоящия правилник (ако има такива); 

10. документи, доказващи спазването на условията по чл.29, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ; 
11. доказателствен материал за защитили докторанти под научното ръководство на кандидата. 

(2) НЖ подготвя обобщен доклад с мотивирано предложение за класиране на кандидатите в 
конкурса, подписано от всички членове на журито, и го представя не по-късно от 7 дни след 
заключителното заседание на НЖ в НС, съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗРАСРБ. 

(3) В срок до 14 дни от постъпването на доклада по предходната алинея НС провежда избора. 
При избора трябва да участват 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС. Решенията се вземат с 
тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. 
Списъчният състав на НС не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само 
членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест, или им е разрешен 
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продължителен отпуск. Членовете на Научния съвет, които участват в конкурса не се включват в 
списъчния състав и нямат право на глас. 

Чл. 9. (1) Преминаването от академична длъжност от друга научна организация, или от висше 
училище, включително и от чужбина, на същата или на съответна академична длъжност в ИИКТ 
по същото научно направление, може да се извършва и с решение на НС на ИИКТ без 
провеждане на конкурс и избор. 

(2) Лицето, желаещо да премине на академична длъжност в ИИКТ подава молба до директора, 
към която прилага следните документи: 

1. автобиография; 
2. нотариално заверено копие от дипломата за висше образование; 
3. нотариално заверено копие от диплома за образователната и научна степен “доктор” (ако 

има такава); 
4. нотариално заверено копие от диплома за научната степен “доктор на науките” (ако има 

такава); 
5. удостоверение, или друг документ, доказващ заемането на академична длъжност; 
6. списъци на научни публикации, научно–приложни разработки, патенти и други разработки, 

имащи отношение към научната дейност на лицето. 

(3) Директорът внася писмено становище в НС, който обсъжда въпроса по същество и взема 
решение с мнозинство повече от половината от списъчния състав. 

(4) Лицето се уведомява писмено за решението на НС в 7-дневен срок след заседанието. 

 
Глава шеста 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Съгласно чл. 2, ал. 8 от ППЗРАСРБ НЖ може да приема решения, по изключение, и 
неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните 
технически средства, осигуряващи дискусия в реално време. 

 
Глава седма 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. ИИКТ е длъжен да осигури на лицата, заварени на длъжностите “научен сътрудник” ІІІ, ІІ 
и І степен, които не притежават образователната и научна степен “доктор”, условия за 
зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка и да поеме разходите за защитата на 
дисертация. 

§ 3. Изпълнението на този Правилник се възлага на председателя на Научния съвет на ИИКТ. 

§ 4. Този Правилник е приет от НС на ИИКТ на 08.04.2011 г. (протокол № 4), изм. и доп. на 
13.03.2013 г. (протокол № 3), доп. На 22.04.2013 г. (протокол № 4). 


