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В ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА - БАН 

 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Оценяването на трудове за заемане на академичните длъжности "главен асистент", 

"доцент" и "професор" се извършва от научни журита, членовете на които се избират 

по научни области, а при възможност - и по направление и специалности. За всяка 

конкретна процедура съставът му се предлага от първичното звено (секция 

/департамент) и се утвърждава от съответно научния съвет на ИИНЧ. 

2. Директорът на ИИНЧ, определя със заповед състава на научното жури сформирано 

по предложение на първичното звено и утвърдено от научния съвет на ИИНЧ. 

3. За членове на научното жури се избират български граждани - хабилитирани лица и 

/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност - 

и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения 

конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да 

бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на 

дисертационния труд има отношение. 

4. Изборът се осъществява от две обособени групи - на външни и на вътрешни 

членове за ИИНЧ.  

5. При избор на научно жури се определя и един резервен член от всяка обособена 

група. 



6. Под определението „външни членове на НЖ” в БАН трябва да се разбира учени, 

външни за ИИНЧ. „Външни членове“ са  и лица, които към датата на утвърждаване на 

научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали 

преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с висшето училище 

или научната организация.“ 

7. За членове на научното жури по т. 1 не могат да бъдат избирани лица, които са 

свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ и т. 5 

от този правилник кандидат за придобиване на научна степен или заемане на 

академична длъжност, както и лица, които имат частен интерес, който може да 

повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като 

членове на журито. 

8. Не се провеждат заседания на журито в намален състав. 

9. Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи 

обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства – 

телефон, електронна поща и конферентна връзка. 

10. Решенията на журито се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство. 

11. НЖ провежда конкурса в срок до 6 месеца от обявяването му в ДВ. 

12. В 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи се провежда 

първо заседание на Научното жури. 

13. На своето първо заседание научното жури по т. 1 избира един от членовете си за 

председател и определя от състава си рецензенти. Определя дата за предаване на 

рецензиите и становищата (в срок до два месеца от определянето им в състава на 

научното жури),  дата  и час на заключителното заседание (не по-рано от един месец 

от датата на предаване на рецензиите и становищата) и попълват декларация по 

образец (Приложение 1) . 

14. За председател на журито се определя вътрешен за ИИНЧ член на журито. 

15. Членовете на научното жури представят в ИИНЧ рецензиите и становищата си в 

срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. 

16. В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на 

интернет страницата на ИИНЧ се публикуват изготвените от участниците в 

процедурата резюмета на трудовете им, както и рецензиите и становищата на 

членовете на журито. 

17. На заключителното заседание Всеки член на НЖ оценява кандидатите поотделно. 

18. За резултатите от конкурса НЖ съставя протокол. 

19. На основание протокола по т. 18  председателят на НЖ подготвя доклад, подписан 

от всички членове на НЖ, който съдържа мотивирано предложение, за избор на не 

повече от един кандидат и го представя не по-късно от 7 дни в НС . 

 



Глава втора 
ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИИНЧ 

 
 

Провеждане на конкурс за академична длъжност „Главен асистент” 
 

20. Академичната длъжност "главен асистент" се заема от лица с придобита 

образователна и научна степен "доктор" в съответната научна област или научни 

области. 

21. Академичната длъжност "главен асистент" се заема въз основа на конкурс, изпит и 

избор. 

22. При наличието на един кандидат, конкурсът се провежда по документи.  

23. Конкурсът се провежда от научно жури в състав пет хабилитирани лица. Най-малко 

двама от членовете на журито са външни за ИИНЧ.  

Под определението „външни членове на НЖ” в БАН трябва да се разбира учени, 

външни за ИИНЧ. „Външни членове“ са и лица, които към датата на утвърждаване на 

научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали 

преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с научната 

организация.“ 

24. За председател на журито се определя вътрешен за ИИНЧ член на журито. 

25. Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден по конспект по 

темата на конкурса, приет от НС и утвърден от директора.  

26. До устен изпит се допускат само кандидатите, които на писмения изпит са получили 

средноаритметична оценка Много добър (4,50);   

27. Оценките се формират като средноаритметично от оценките на отделните членове 

на журито, изразени явно. 

28. Научното жури класира участниците според успеха от изпитите (писмен и устен). В 

класирането се включват само кандидати, които са получили средноаритметична 

оценка най-малко Много добър (5,00) от писмения и устния изпит. Протоколът се 

подписва от председателя и членовете на комисията.  

29. Кандидатите за заемане на академичната длъжност "главен асистент" се оценяват 

по следните изисквания: 

30.1. Изследователска работа: 

а) изследователска работа - участие в изследователски проекти, завършили с научни 

разработки; 

б) членство в научна организация; 

в) научни публикации - печатни, както и електронни научни публикации, включително в 

научния електронен архив на съответното висше училище или научна организация; 

г) международен опит - поне една научна изява на международно признат форум; 



д) работа по учебна програма или курс. 

30.2. Учебна работа: 

а) аудиторни и извънаудиторни занятия - използване на електронно обучение; 

б) работа със студенти и докторанти - съвместна работа със студенти в 

научноизследователски проекти; 

30. Всеки член на НЖ оценява кандидатите поотделно, класира кандидатите с явно 

гласуване и обикновено мнозинство и ги предлага за избор от Научния съвет. 

31. За резултатите от конкурсния изпит НЖ съставя протокол. 

32. На основание протокола по т. 31 председателят на НЖ подготвя доклад, подписан 

от всички членове на НЖ, който съдържа мотивирано предложение, за избор на не 

повече от един кандидат и го представя не по-късно от 7 дни след конкурсния изпит в 

НС. 

33. При повече от един кандидат, издържали конкурса, журито прави мотивирано 

предложение за избор в доклада си до Научния съвет. 

 

Провеждане на конкурс за академична длъжност „Доцент” 

 

34. Конкурсът за академична длъжност „Доцент” се провежда от седемчленното жури. 

Най-малко трима от членовете на журито са външни за ИИНЧ и най-малко четирима са 

професори. 

Под определението „външни членове на НЖ” в БАН трябва да се разбира учени, 

външни за ИИНЧ. „Външни членове“ са и лица, които към датата на утвърждаване на 

научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали 

преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с научната 

организация. 

35. НЖ провежда конкурса в срок до 6 месеца от обявяването му в ДВ. 

36. В 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи се провежда 

първо заседание на Научното жури. 

37. На своето първо заседание научното жури избира председател и определя двама 

рецензенти, от които поне единият е професор. Останалите членове на журито 

изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или 

отрицателно заключение за избор. Насрочват дата за предаване на рецензиите и 

становищата (в срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури), 

както и дата и час за заключителното заседание на журито(не по-рано от един месец 

от датата на предаване на рецензиите и становищата), попълват декларация по 

образец (Приложение 1) . 



38. Всеки член на НЖ оценява кандидатите поотделно, според изпълнението на 

условията по т. 39.  

39. Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" трябва да отговарят 

на следните условия: 

39.1. да притежава образователната и научна степен „доктор”,  

39.2.  да има поне 5 години стаж по специалността. 

а) да са заемали академична длъжност "асистент", "главен асистент" поне 2 години 

б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на 

научноизследователски екип в ИИНЧ или в друго висше училище или научна 

организация, или 

в) да са упражнявали научна дейност, или 

г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята 

област; 

 39.3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации 

в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях научни 

постижения в областта на науката, които да не повтарят представените за 

придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на 

научната степен "доктор на науките". 

39.4. Кандидатите представят документи и трудове, изследвания и научни постижения 

след защита на докторска дисертация, както и авторска справка на научните приноси 

на трудовете и цитиранията. Разглеждат се само публикации в специализирани научни 

издания. 

40. При равни условия по т. 39 научното жури взема предвид и общата оценка, 

получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели: 

40.1. свързани с научноизследователската дейност: 

а) участие в научноизследователски проекти; участия с доклади на международни и 

национални научни форуми; членство в авторитетна научна и/или професионална 

организация в съответната научна област; 

б) научни и научноприложни разработки; 

в) приложени в практиката резултати от научни изследвания, изобретения и 

рационализации; 

г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в 

международни издания; 

д) участия в международни проекти и научни изяви на международно признати 

форуми; 

40.2. свързани с учебната дейност: 



а) аудиторни и извънаудиторни занятия - разработване на лекционни курсове; 

нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в практическа 

среда извън висшето училище или научната организация; 

б) публикувани учебни материали - ръководства, сборници и други, разработени от 

кандидата, или съавторство в издаден учебник, или публикуван електронен учебник; 

в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и 

докторанти в научноизследователски проекти. 

41. Членовете на научното жури представят в ИИНЧ рецензиите и становищата си в 

срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и 

становищата се предават на хартиен и електронен носител. На хартиеният носител се 

поставя входящ номер. 

42. В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на 

интернет страницата на ИИНЧ се публикуват изготвените от участниците в 

процедурата резюмета на трудовете им след защита на докторска дисертация, както и 

рецензиите и становищата на членовете на журито. 

43. След спазването на едномесечен срок от публикуването на рецензиите и 

становищата на интернет страницата на ИИНЧ се провежда Заключително 

заседание на НЖ, на което класира кандидатите с явно гласуване и обикновено 

мнозинство и ги предлага за избор от Научния съвет. 

44. За резултатите от конкурса НЖ съставя протокол. 

45. На основание протокола по т. 44 председателят на НЖ подготвя доклад, подписан 

от всички членове на НЖ, който съдържа мотивирано предложение, за избор на не 

повече от един кандидат и го представя не по-късно от 7 дни в НС . 

 

Провеждане на конкурс за академична длъжност „Професор” 

 

46. Конкурсът за академична длъжност „Професор” се провежда от Научното жури в 

състав от седем членове най-малко четирима от тях са професори и най-малко трима 

са външни лица. Изготвят се три рецензии и четири становища. 

Под определението „външни членове на НЖ” в БАН трябва да се разбира учени, 

външни за ИИНЧ. „Външни членове“ са и лица, които към датата на утвърждаване на 

научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали 

преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с научната 

организация.“ 

47. НЖ провежда конкурса в срок до 6 месеца от обявяването му в ДВ. 

48. В 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи се провежда 

първо заседание на Научното жури. 



49. На своето първо заседание научното жури избира председател и определя трима 

рецензенти. Останалите членове на журито изготвят становища. Рецензиите и 

становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор. 

Насрочват дата за предаване на рецензиите и становищата (в срок до два месеца от 

определянето им в състава на научното жури), както и дата и час за заключителното 

заседание на журито (не по-рано от един месец от датата на предаване на рецензиите 

и становищата), попълват декларация по образец (Приложение 1) . 

50. Всеки член на НЖ оценява кандидатите поотделно, според изпълнението на 

условията по т. 51.  

51. Кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" трябва да 

отговарят на следните условия: 

51.1. да са придобили образователната и научна степен "доктор"; 

51.2. да има поне 7 години стаж по специалността и да отговаря на изискванията, 

определени от Научния съвет. 

51.3. да са заемали академичната длъжност "доцент" в ИИНЧ  или в друго висше 

училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-

малко от пет години: 

а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на 

научноизследователски екип в ИИНЧ или в друго висше училище или научна 

организация, или 

б) да са упражнявали научна дейност, или 

в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята 

област; 

51.4. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в 

специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях научни 

постижения, които да не повтарят представените за придобиване на образователната 

и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за заемане на 

академичната длъжност "доцент"; 

 51.5. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, 

публикации, изобретения и други научни и научно -приложни разработки или научни 

постижения, които се оценяват по съвкупност. 

51.6. Кандидатите представят документи и трудове, изследвания и научни постижения 

след защита на докторска дисертация, на научната степен "доктор на науките" и за 

заемане на академичната длъжност "доцент", както и авторска справка на научните 

приноси на трудовете и цитиранията. Разглеждат се само публикации в 

специализирани научни издания. 

51.7 Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност "доцент", те трябва да 

представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в 



специализирани научни издания или съответни на тях доказателства за научни 

постижения, които да не повтарят представените за придобиване на образователната 

и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките". 

51.8. Кандидат за академичната длъжност „професор” във всички области ще има 

предимство при равни други условия, ако притежава научната степен „доктор на 

науките”. 

51.9. Кандидатите за академичната длъжност „професор” трябва да имат ясно 

очертана научна тематика, в която са водещи изследователи. 

52. При равни условия по т.51 научното жури взема предвид и общата оценка, 

получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели: 

52.1. свързани с научноизследователската дейност: 

а) ръководство на научноизследователски проекти; създаване на научна група от 

преподаватели; членство в авторитетна научна и / или професионална организация в 

съответната научна област; участия с доклади в международни и национални научни 

форуми; авторитетни отзиви; създаване на ново направление в науката; създадена 

научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети; 

б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и 

рационализации; 

в) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в 

международни издания; 

г) участия в международни проекти и научни изяви на международно признати форуми; 

52.2. свързани с учебната дейност: 

а) аудиторни и извънаудиторни занятия - споделяне на опита в преподаването и 

курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в 

практическа среда извън съответното висше училище или научна организация; 

разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език; 

б) издадени учебници или публикувани електронни учебници по разработени от 

кандидата лекционни курсове; 

в) дейност със студенти и докторанти, включително ръководство на докторанти, 

назначени на преподавателски позиции във висше училище или научна организация; 

52.3. При равни други показатели, кандидатите, притежаващи научната степен „доктор 

на науките”, имат предимство при оценките на НЖ. 

53. Членовете на научното жури представят в ИИНЧ рецензиите и становищата си в 

срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и 

становищата се предават на хартиен и електронен носител. На хартиеният носител се 

поставя входящ номер. 

54. В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на 

интернет страницата на ИИНЧ се публикуват изготвените от участниците в 



процедурата резюмета на трудовете им след защита на докторска дисертация, доктор 

на науките и заемането на академична длъжност „доцент”, както и рецензиите и 

становищата на членовете на журито. 

55. След спазването на едномесечен срок от публикуването на рецензиите и 

становищата на интернет страницата на ИИНЧ се провежда Заключително 

заседание на НЖ, на което класира кандидатите с явно гласуване и обикновено 

мнозинство и ги предлага за избор от Научния съвет. 

56. За резултатите от конкурса НЖ съставя протокол. 

57. На основание протокола по т. 56 председателят на НЖ подготвя доклад, подписан 

от всички членове на НЖ, който съдържа мотивирано предложение, за избор на не 

повече от един кандидат и го представя не по-късно от 7 дни в НС . 

 

Глава трета 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1.След заключителното заседание на Научното жури се изплащат хонорари в 

препоръчителните от ЦУ – БАН размери със заповед на директора на ИИНЧ.  

3.  "частен интерес" е всеки интерес, който води до облага от материален или 

нематериален характер за член на жури или за свързани с него лица, включително 

всяко поето задължение; 

4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) "облага" е всеки доход в пари или в имущество, 

включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне 

или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или 

услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или 

влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност (включително 

академична длъжност), дар, награда или обещание за избягване на загуба, 

отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие; 

5. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) "свързани лица" са съпрузите или лицата, които се 

намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия 

- до втора степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен 

включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се намира в 

икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в 

неговата безпристрастност и обективност; 

 

 

 

 



Приложение 1 

Б Ъ Л Г А Р С К А    А К А Д Е М И Я     Н А    Н А У К И Т Е 
 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА 

 
гр. София 1113, ул. ,,Акад. Георги Бончев”, бл.6, ет.5/6, тел./факс 8703217 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

      от  

………………………………………………………................................................................... 

………………………………………………………………………………………................... 

(  академична длъжност, научна степен,  име, презиме, фамилия, ЕГН,  институция) 

      

Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент /професор” по ........................................................................................,  с единствен 

/следните участник /ци .............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

в Института за изследване на населението и човека при БАН,  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Съгласен (на) съм да бъда член на Научното жури по процедурата. 

2. Запознат(а) съм с правилата за работа на Научните журита в ИИНЧ за 

провеждане на процедурата за заемане на академични длъжности. 

3. Добросъвестно и обективно ще участвам в работата на Научното жури, като 

спазвам сроковете, свързани с конкурса. 

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на 

ЗРАСРБ, с кандидата за заемане на академичната длъжност и нямам частен 

интерес, който може да повлияе върху работата ми като член на Научното жури. 

Адреси за е-комуникации Адрес /пощенски код, гр., ул., № ,ж. к., бл./ 

e-mail:……………………………………… 

Skype:……………………………………… 

GSM:……………………………………..... 

Тел./факс:................................................... 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………… 

 

     

 

Дата: …………………    Подпис: ......................................... 

 



Приложение 2 
 

Рецензиите трябва да отговарят на следните изисквания: 
 
1. Да се рецензират по азбучен ред всички кандидати в обем до 2 машинописни 

страници за едно лице.  

2. Да дава обща характеристика на трудовете на кандидата и кои от тях се 

приемат за оценка от рецензента? Дават се като бройки (може и в таблица) в следните 

групи: монографични трудове (отпечатани или приети за печат с удостоверения от 

редколегиите); учебници и учебни пособия; студии и статии; доклади, изнесени на 

научни конгреси, конференции или симпозиуми (ако докладът не е публикуван трябва 

да е представен напечатан с илюстрации, както и отпечатано резюме с оригинал на 

официалната програма на научната проява); открития и изобретения (с 

удостоверения); внедрени научни творчески постижения с пряк икономически ефект (с 

документ от ръководителя на организацията - внедрител). За всеки труд от списъка на 

кандидата, който не се рецензира, се посочват, причините за това.  

3. Да включва обща характеристика на научноизследователската, научно - 

приложната и педагогическата дейност на кандидата: в кои научни области и по кои 

проблеми кандидатът е работил и продължава да работи. Мотивирано и определено 

да се каже дали трудовете отговарят на изискванията за академични публикации. 

4. Да оценява педагогическата дейност на кандидата за исканата длъжност: 

равнище на създадени от него учебници и учебно-методически помагала и разработки, 

опит като лектор, ръководител на упражнения, семинари, организиране на 

извънаудиторни занимания в практическа среда и др.  

5. Да оценява основните научни и научно-приложни приноси (след всеки принос 

се посочва къде се съдържа), дадени в следните групи: 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 и пр.; създаване на нови 

класификации, методи, конструкции, технологии, схеми и т.н.; получаване и доказване 

на нови факти; получаване на потвърдителни факти; приноси за внедряване: методи, 

конструкции, схеми и т.н.  

6. Да оценява в каква степен приносите са дело на кандидата.  

7. Да опише критични бележки, отправени към рецензираните трудове по 

отношение на: постановка; анализи и обобщения; методично равнище; точност и 

пълнота на резултатите; литературна осведоменост. /ако има такива/ 

8. Да отразява личните впечатления и становище на рецензента по останалите 

страни от дейността на кандидата: като ръководител (член) на научен колектив; като 



творчески реализатор, ако е работил в други научни и преподавателски колективи и 

др.  

9. Да завършва с общо заключение на рецензента, включващо: кои кандидати не 

отговарят на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

обявената специалност, както и точна мотивировка за това. При повече от един 

кандидат, който отговаря на изискванията, кандидатите се подреждат на първо, второ, 

трето и т.н. места, като се дават основанията за такова подреждане. 

10. Обемът на рецензията да не надвишава 8 печатни страници, размерът на 

шрифта е 14 pt, междуредие - 1,5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

Становищата на членовете на журито относно качествата на кандидата за 

заемане на академични длъжности трябва да отговарят на следните изисквания:  

1. Да дават оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата за 

исканата длъжност.  

2. Да съдържат оценка на научните резултати и приноси на кандидата, като се 

заяви ясно какъв е характерът им: нови теории, хипотези, методи и др.; обогатяване на 

съществуващи знания; приложение на научни постижения в практиката и реализиран 

икономически ефект.  

3. Да съдържат критични оценки, забележки и препоръки, съпроводени с оценка 

на тяхното влияние върху качеството и количеството на получените резултати и 

приноси.  

4. Заключението на становището трябва ясно и еднозначно да отговаря на 

въпроса дали кандидатът да заеме или не академичната длъжност „доцент”.  

5. Обемът да не надвишава 4 печатни страници, размер на шрифта – 14pt, 

междуредие - 1,5.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научните трудове, учебната и научна дейност 

на ……………………………………………,  

(ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент”/”професор” 

в професионално направление …………………… по специалност …………………,  

обявен в ДВ бр…. от ……. за нуждите на Института за изследване на населението и 

човека - БАН 

 

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

(ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия - месторабота) 

.....................................................................  

(професионално направление, научна специалност) 

 

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по конкурс, 

обявен от Института за изследване на населението и човека при БАН (ДВ, бр…. от …) 

и на интернет-страницата на института  за нуждите на секция 

…….....................……............................................................................. към Департамент 

……………….............................................. Представените по конкурса документи 

съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на БАН. 

Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс са подали документи единствен/следните 

кандидат/-и:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(ак. дл. н. ст. име, презиме, фамилия от научна организация) 

 



За участие в конкурса кандидатът ................................................................. е 

представил списък от общо ...... заглавия, в т.ч. ..... публикации в български и 

чуждестранни научни издания и научни форуми, ….. студии …... монографии, .... 

книги, .... учебници и учебни пособия. Приемат се за рецензиране ....... научни труда, 

които са извън дисертацията. Не се рецензират ....... научни труда извън 

проблематиката на конкурса. Представени са и документи (във вид на служебни 

бележки) за участие и за внедрени разработки в 

……………………………………………..., както за ползата от тях, и данни за получения 

икономически ефект. 

Бележки и коментар по рецензираните документи (ако е необходимо – редукция 

на съответните бройки при евентуално препокриване по съдържание; отсъствие на 

документ(и), удостоверяващи публикуването; липса на пълнотекстово съдържание, и 

др.). 

 

2. Данни за кандидата 

Кратки биографични данни за кандидата (преподавателски, научен и 

професионален опит във връзка с обявения конкурс).  

 

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата 

Обща характеристика на трудовете на кандидата и да е посочено кои от тях се 

приемат за оценка от рецензента? Дават се като бройки (може и в таблица) в 

следните групи: монографични трудове (отпечатани или приети за печат с 

удостоверения от редколегиите); студии и статии; доклади, изнесени на научни 

конгреси, конференции или симпозиуми (ако докладът не е публикуван, трябва да е 

представен напечатан с илюстрации, както и с отпечатано резюме с оригинал на 

официалната програма на научната проява); открития и изобретения (с 

удостоверения); внедрени научни творчески постижения с пряк икономически ефект 

(с документ от ръководителя на организацията внедрител).  

В кои научни области и по кои проблеми е работил и продължава да работи 

кандидата. Мотивирано и определено да се каже дали трудовете отговарят на 

изискванията за академични публикации 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 



Оценка на учебно-педагогическа дейност на кандидата - равнище на създадените 

от него учебници и учебно-методически помагала и разработки, опит като лектор, 

ръководител на упражнения, семинари, организиране на извънаудиторни занимания в 

практическа среда, ръководство на дипломанти и докторанти и др. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Оценяват се основните научни и научно-приложни приноси (след всеки принос се 

посочва къде се съдържа), дадени в следните групи: 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 и пр.; създаване на нови 

класификации, методи, конструкции, технологии, схеми и т.н.; получаване и доказване 

на нови факти; получаване на потвърдителни факти; приноси за внедряване: методи, 

конструкции, схеми и т.н.  

 

6. Оценка на личния принос на кандидата  

Оценка за личния принос на кандидата в съответните публикации, и в каква 

степен формулираните приноси и получени резултати, са негова лична заслуга. 

 

7. Бележки и препоръки  

Посочват се критични бележки, отправени към рецензираните трудове по 

отношение на: постановка; анализи и обобщения; методично равнище; точност и 

пълнота на резултатите; литературна осведоменост  

 

8. Лични впечатления 

Отразяват се личните впечатления на рецензента за кандидата: като 

ръководител (член) на научен колектив; като творчески реализатор, ако е работил в 

други научни и преподавателски колективи и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дава се общо заключение на рецензента за представените научни трудове. 

Изразява се еднозначна позиция – подкрепя или не, заемането на съответната 

академична длъжност от кандидата.  

 



След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ 

на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни 

приноси, давам своята положителна/отрицателна оценка и препоръчам/не 

препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при Института за 

изследване на населението и човека - БАН  да избере ……………………………… да 

заеме академичната длъжност „доцент/професор” в професионално направление 

.............................................................. по специалност ................................................… 

 

.................. 20.... г.    Рецензент: .................................... 

             (ак. дл. н. ст. име фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерен образец 

 

СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове, учебна и научна дейност 

на ……………………………………………,  

(ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент”/”професор” 

в професионално направление ……………………………………………,  

обявен в ДВ бр…. от ……. за нуждите на Института за изследване на населението и 

човека при БАН 

 

Рaзработил: .....................................................................  

(ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия - месторабота) 

.....................................................................  

(професионално направление/научна специалност) 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от Института за изследване на населението и човека при БАН (ДВ, 

бр…. от …….) и на интернет-страницата на института за нуждите на секция 

…….....................……............................... към департамент………………............................. 

Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и Правилника на БАН. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс са подали документи единствен/следните 

кандидат/-и:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(ак. дл. н. ст. име, презиме, фамилия от научна организация) 

 



За участие в конкурса кандидатът ................................................................. е 

представил списък от общо ...... заглавия, в т.ч. ..... публикации в български и 

чуждестранни научни издания и научни форуми, ….. студии …... монографии, .... 

книги, .... учебници и учебни пособия. Представени са и документи (във вид на 

служебни бележки) за участие и за внедрени разработки в 

……………………………………………..., както за ползата от тях, и данни за получения 

икономически ефект. 

Бележки и коментар по документите. 

 

9. Данни за кандидата 

Кратки данни за кандидата.  

 

10. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Обща характеристика на трудовете на кандидата. Дава се оценка на научните 

резултати на кандидата. 

В кои научни области и по кои проблеми е работил и продължава да работи 

кандидата. Мотивирано и определено да се каже дали трудовете отговарят на 

изискванията за академични публикации 

 

11. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Оценка на учебно-педагогическа дейност на кандидата. 

 

12. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Оценяват се научните и научно-приложните приноси на кандидата, като се 

заяви ясно какъв е характерът им: нови теории, хипотези, методи и др.; обогатяване 

на съществуващи знания; приложение на научни постижения в практиката и 

реализиран икономически ефект. 

 

13. Бележки и препоръки  

Посочват се критични бележки, отправени към рецензираните трудове по 

отношение на: постановка; анализи и обобщения; методично равнище; точност и 

пълнота на резултатите; литературна осведоменост  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дава се общо заключение за представените научни трудове. 

Изразява се еднозначна позиция – подкрепя или не, заемането на съответната 

академична длъжност от кандидата.  

 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ 

на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни 

приноси, давам своята положителна/отрицателна оценка и препоръчам/не 

препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при Института за 

изследване на населението и човека при БАН да избере 

……………………………………… да заеме академичната длъжност 

„доцент/професор” в професионално направление ..............................................................  

 

.................. 20.... г.  Изготвил становището: ...................................... 

             (ак. дл. н. ст. име фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


