ПРАВИЛНИК
за условията и реда за придобиване на научни степени
и за заемане на академични длъжности
в Института по математика и информатика при БАН
(Приет на 02.11.2018 г., изм. на 30.11.2018 г., 15.03.2019 г., 31.05.2019 г., 19.07.2019 г.)

Глава първа
Общи положения
Чл. 1. (1) Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по приложението
на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в
Института по математика и информатика (ИМИ) при Българската академия на науките
(БАН) и процедурите по:
- приемане и обучение на докторанти,
- придобиване на научни степени,
- потвърждаване на придобити в чужбина научни степени и
- заемане на академични длъжности.
Този правилник е в съответствие с приетия от Министерски съвет Правилник за
прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
(ППЗРАСРБ), както и с Правилника на БАН за условията и реда за придобиване на
научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (ПБАН).
(2) В дейността си по развитието на академичния състав ИМИ се ръководи от:
1. ЗРАСРБ, Закона за БАН, а в частта по прием и обучение на докторанти – и от
Закона за висшето образование и Правилника за дейността на Центъра за
обучение при БАН;
2. ППЗРАСРБ;
3. ПБАН;
4. Правилника за дейността на ИМИ;
5. Този правилник.
(3) При противоречие между различните документи предимство има юридическият
документ от по-висок ранг съгласно ал. 2.
Глава втора
Изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на
академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в ИМИ
Чл. 2. Минималните изисквани точки по групи показатели към кандидатите за
придобиване на научни степени и за заемане на академичните длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ в ИМИ са както следва:
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(1) (изм. 31.05.2019 г.) За област 4. Природни науки, математика и информатика:
Група от
показатели

Съдържание

Доктор

Доктор
на
науките

Главен
асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показатели 3 или 4

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 5 до 10

30

100

30

220

220

Д

Показател 11

-

100

-

70

140

Е

Сума от показателите от 12 до края

-

-

-

20

150

Главен
асистент

Доцент

Професор

50

50

50

(2) За област 1. Педагогически науки:
Група от
показатели

Съдържание

Доктор

А

Показател 1

50

Доктор
на
науките
50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показател 3

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 4 до 10

30

100

50

220

220

Д

Сума от показателите от 11 до 13

-

100

-

70

140

Е

Сума от показателите от 14 до края

-

-

-

20

100

Чл. 3. (изм. 15.03.2019 г.) (1) Допълнителни специфични за ИМИ изисквания към
кандидатите за придобиване на научна степен „доктор на науките“ и за заемане на
академични длъжности „доцент“ и „професор“ в област 4. Природни науки,
математика и информатика:
1. От представените публикации в процедура за придобиване на научната степен
„доктор на науките“ кандидатът трябва да има поне 5 публикации в издания с IF
или SJR.
2. От представените публикации за участие в конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ кандидатът трябва да има поне 5 публикации в издания с IF
или SJR.
3. От представените публикации за участие в конкурс за заемане на академична
длъжност „професор“ кандидатът трябва да има поне 10 публикации в издания с
IF или SJR.
(2) Допълнителни специфични за ИМИ изисквания към кандидатите за придобиване
на научна степен „доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности „доцент“
и „професор“ в област 1. Педагогически науки:
1. От представените научни трудове в процедура за придобиване на научната
степен „доктор на науките“ кандидатът трябва да има поне 5 публикации, които
са индексирани в Web of Science или SCOPUS.
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2.

3.

От представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ кандидатът трябва да има поне 5 публикации, които са
индексирани в Web of Science или SCOPUS.
От представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академична
длъжност „професор“ кандидатът трябва да има поне 10 публикации, които са
индексирани в Web of Science или SCOPUS.
Глава трета
Ред за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
и научна степен „доктор на науките“

Чл. 4. (1) Приемането и обучението на докторанти в ИМИ се осъществява в
съответствие с глава трета от ПБАН и Правилника за дейността на Центъра за обучение
при БАН.
(2) Съвместно обучение на докторанти между ИМИ и български или чуждестранни
висши училища или научни организации се извършва на базата на сключване на
рамкови договори за съвместно ръководство и обучение на докторанти между ИМИ и
съответната институция.
Чл. 5. Процедурите по защита на дисертационен труд за образователната и научна
степен „доктор“ и за научна степен „доктор на науките“ се осъществява в съответствие
с глава четвърта от ПБАН.
Чл. 6. Публичните защити на дисертационни трудове се провеждат в сградата на
ИМИ.
Чл. 7. Признаването на дипломи за придобита в чужбина научна степен се извършва
съгласно процедурата, описана в глава пета от ПБАН.
Глава четвърта
Ред за заемане на академични длъжности в ИМИ
Чл. 8. Всички процедури по заемане на академични длъжности в ИМИ се
осъществяват в съответствие с глава шеста от ПБАН.
Чл. 9. (1) (изм. 19.07.2019 г.) От участниците в конкурсите за заемане на академични
длъжности се изискват документите, дадени в Приложение 1.1 (за професор),
Приложение 1.2 (за доцент), Приложение 1.3 (за главен асистент) съгласно глава шеста
от ПБАН. За заемане на академичната длъжност „асистент“ се изискват документите,
дадени в Приложение 1.4.
(2) Документите, които изискват саморъчен подпис, се подават на хартия. Всички
останали документи могат да бъдат подадени в електронен вид.
(3) В момента на подаване на документите, кандидатът декларира писмено кои
документи, освен задължителните по ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, желае да бъдат поставени
на интернет страницата на ИМИ.
Чл. 10. (1) Първото заседание на научното жури за избор по конкурс за „главен
асистент“, „доцент“ или „професор“ се свиква по инициатива на Директора на ИМИ.
(2) (изм. 30.11.2018 г.) В срок до един месец преди заключителното заседание на
научното жури на интернет страницата на ИМИ се публикуват изготвените от
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участниците в процедурата материали, както и рецензиите и становищата на членовете
на журито.
(3) След поставянето на материалите, рецензиите и становищата на интернет
страницата на ИМИ, кандидатите по процедурата се уведомяват за датата на
заседанието, на което ще се проведе изборът.
Чл. 11. (1) Преминаването на академична длъжност в ИМИ от същата или съответна
академична длъжност от друго висше училище или научна организация, включително
от чуждестранно висше училище или научна организация, които са признати и
акредитирани от съответните за чуждата държава компетентни органи, може да се
извършва и без конкурс чрез провеждане на избор от Научния съвет.
(2) Кандидатът подава заявление до Директора на ИМИ, придружено от документите
по чл. 9, както и документ, удостоверяващ заемането на съответна академична
длъжност в другото висше училище или научна организация.
(3) Представените документи се разглеждат на заседание на съответната секция и
ръководителят на секцията прави предложение до Директора, който внася в Научния
съвет доклад за провеждане на избор.
(4) Научният съвет провежда избора, като кандидатът се счита за избран, ако е
получил мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав на Научния
съвет.
(5) Избраният кандидат се назначава от Директора на ИМИ до един месец след
провеждане на избора и е длъжен да заеме поста в срок един месец от датата на
заповедта.
Глава пета
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник отменя досегашния Правилник за условията и реда за
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по
математика и информатика на БАН (приет на 29.04.2011, изм. и доп. 01.07.2011,
20.09.2011, 30.09.2011, 15.05.2015, 13.01.2017).
§ 2. Докторантите, зачислени в съответната форма на обучение преди 04.05.2018 г.,
довършват обучението си и провеждат защитата на дисертационните си трудове за
получаване на образователна и научна степен „доктор“ при досегашните условия и ред
и съгласно отменения в §1 Правилник.
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