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Докладът е приет на заседание на Комисията за 

основна вътрешна проверка на качеството на 

докторантското обучение“ в департамент 

„Демография“, ИИНЧ-БАН 

(Протокол № 24.03. 2022) 

 

ДОКЛАД 

на „Комисия за основна вътрешна проверка на качеството на докторантското 

обучение“ в департамент „Демoграфия“, ИИНЧ-БАН  

за акредитирани докторски програми: 

 „История на България“, „Статистика и демография“, „Социология“ 

Относно: Заповед РД-6-68/21.02.2022 г.  на директора на ИИНЧ- БАН за провеждане на 

вътрешна проверка на докторски програми в департамент Демография в съответствие с 

„Процедура за вътрешна проверка на докторантски програми в ИИНЧ-БАН (протокол 

13/10.09.2019 г.) 

 

ПЪРВА ЧАСТ 

ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕРКАТА 

Институционални параметри на проведената вътрешна проверка на качеството на 

докторантското обучение в департамент „Демография“, ИИНЧ-БАН  за акредитирани 

докторски програми: „История на България“, „Статистика и демография“, 

„Социология“ 

1. Основните вътрешно-организационни нормативни актове, които регламентират 

настоящата вътрешна проверка са: „ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА НА 

ДОКТОРСКИТЕ ПРОГРАМИ В ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ЧОВЕКА ПРИ БАН“ (Приета на заседание на НС на ИИНЧ с Протокол 13/10.09.2019 

г.) и „СИСТЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, КОНТРОЛ И РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ДОКТОРАНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ИИНЧ“ като референтна рамка на създадената в 

Института за изследване на населението и човека вътрешна система за поддържане, 

контрол и развитие на качеството на докторантското обучение в съответствие с 

мисията, визията и стратегическите цели на Института. 

2. Обект на проведената проверка е съответствието на докторантското обучение в 

ИИНЧ на стандартите за осигуряване на качеството в Европейското пространство за 

висше образование (https://www.neaa.government.bg/ocenjavane-i-akreditacija/programna-

akreditacija/profesionalni-napravlenija)-Национална Агенция за Оценяване и Акредитация 

(Политика на осигуряване на качеството, Разработване и одобряване на програмите, 

https://www.neaa.government.bg/ocenjavane-i-akreditacija/programna-akreditacija/profesionalni-napravlenija)-Национална
https://www.neaa.government.bg/ocenjavane-i-akreditacija/programna-akreditacija/profesionalni-napravlenija)-Национална
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Обучение, преподаватели и оценяване, Ориентирани към студентите прием, развитие, 

признаване и дипломиране, Преподавателски състав, учебни ресурси и подпомагане на 

студентите, Управление на информацията, Текущ мониторинг и периодичен преглед на 

програмите, Циклично външно осигуряване на качеството) и на регламентираните в 

Процедура за вътрешна проверка на докторските  програми в ИИНЧ-БАН ключови 

изисквания: Обучението по докторската програма е в съответствие с мисията и 

стратегическите цели на Института; Докторската програма е разработена в съответствие 

със съвременните постижения на науката от висококвалифицирани учени от Института 

със съдействието на докторанти, потребители на кадри и заинтересовани страни; 

Докторската  програма насърчава докторантите да участват активно в процеса на 

обучение, обучението е ориентирано към техните потребности; Прилагат се 

правилниците и процедурите на ИИНЧ, които обхващат „жизнения цикъл“ на докторанта 

- прием, обучение, защита и реализация; Обучаващият академичен състав е с 

необходимия профил и с доказана квалификация в областта на докторската програма; 

Ресурсите за обучение и подпомагане на докторантите са подходящи и достъпни; 

Събирането и анализът на информация за докторската програма е част от системата за 

вътрешно осигуряване на качеството на обучение; Публично оповестяване на 

информацията, свързана с докторската програма; Докторската програма се преразглежда 

и променя редовно с участието на докторантите  

3. Оперативна цел на проведената проверка през февруари-март 2022 г. е да се 

анализира степента на готовност за предоставяне на изисквани доказателства за 

съответните стандарти  и да се формулират области за бъдещо усъвършенстване на 

съществуващия капацитет за представяне на изискваните  доказателства по всеки от 10-

те стандарта в системата от КРИТЕРИИ ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА  

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ESG - ЧАСТ 1 (1-10) И ПО 

СМИСЪЛА НА ЧЛ. 78, АЛ. 3 ОТ ЗВО.  

4. Проведената проверка обхваща разнообразни дейности, които се структурират в 

следните направления: а)събиране и анализ на необходимата информация във връзка с  

проучване на степента на готовност за предоставяне на изисквани доказателства в 

основните стандарти  и  формулиране на области за бъдещо усъвършенстване на 

съществуващия капацитет за представяне на изискваните  доказателства по 

основните стандарти за докторските програми в департамент „Демография“, ИИНЧ-

БАН – „История на България“, „Статистика и демография“ и „Социология“; б) 

провеждане на срещи-разговори с ръководителите на докторските програми в 

департамент „Демография“, ИИНЧ-БАН – „История на България“, „Статистика и 

демография“ и „Социология“ и събиране на необходимата информация за целите на 

настоящата проверка; в) анализ на събраната информация и формулиране на изводи за 

степента на готовност за предоставяне на изисквани доказателства за основните 

стандарти  и предложения за области за бъдещо усъвършенстване на съществуващия 

капацитет за представяне на изискваните  доказателства по съответните стандарти 

за докторските програми в департамент „Демография“, ИИНЧ-БАН – „История на 

България“, „Статистика и демография“ и „Социология“; г) подготовка на Доклад на  

Комисия за основна вътрешна проверка на качеството на докторантското обучение“ в 

департамент „Демография“, ИИНЧ-БАН за акредитирани докторски програми: „История 
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на България“, „Статистика и демография“, „Социология“; д) Обсъждане на резултатите 

от проверката и на формулираните основни изводи и предложения с ръководители на 

секции в департамент „Демография“; е) Обсъждане и приемане на Доклада на заседание 

на Комисията, ж) Предаване на директора на ИИНЧ-БАН на Доклад на  Комисия за 

основна вътрешна проверка на качеството на докторантското обучение“ в департамент 

„Демография“, ИИНЧ-БАН за акредитирани докторски програми:  „История на 

България“, „Статистика и демография“, „Социология“ (в съответствие с т.7 от Процедура 

за вътрешна проверка на докторските програми в ИИНЧ-БАН); з) Докладът се 

разглежда на заседание на Научния съвет на ИИНЧ и се вземат решения по 

препоръките на комисията. (в съответствие с т.8 от Процедура за вътрешна проверка на 

докторските програми в ИИНЧ-БАН) 

 

ВТОРА ЧАСТ 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

Основни изводи за степента на готовност за предоставяне на изискваните доказателства 

за основните стандарти и предложения за области за бъдещо усъвършенстване на 

съществуващия капацитет за представяне на изискваните  доказателства по съответните 

стандарти за докторските програми в департамент „Демография“, ИИНЧ-БАН – 

„История на България“, „Статистика и демография“ и „Социология“; 

В съответствие с планираните дейности са проведени срещи-разговори с 

ръководителите на съответните докторски програми в департамент „Демография“, 

ИИНЧ-БАН – „История на България“ /проф. Щерионов/, „Статистика и демография“ 

/проф. Кр. Борисова-Маринова/ и „Социология“ /проф. Ил. Томова/. В съдържателно 

отношение срещите разговори са фокусирани по десетте стандарта на критериалната 

система за акредитация на докторските програми, във връзка с което е разработен и се 

прилага специално разработен и утвърден (от Комисията на заседание от 25.02.2022) 

въпросник, обхващащ тематичното поле за изисквани доказателства по основните 

стандарти. Във връзка със събраната информация е необходимо да се направят някои 

общи изводи, които имат значение за бъдещите бъдещото усъвършенстване и 

повишаване на качеството на докторските програми.: 

А) Срещите-разговори с ръководителите на съответните докторски програми в 

департамент „Демография“- проф. Щерионов (ръководител на докторска програма 

„История на България“), проф. Кр. Борисова-Маринова (ръководител на докторска 

програма „Статистика и демография“)  и проф. Ил. Томова (ръководител на докторска 

програма „Социология“) потвърждават, че успешно се развива нормативната и 

информационната база за организация на докторските програми като успоредно с това 

системно се усъвършенстват комуникационните инструменти за достъп до тази 

съответните нормативни актове чрез сайта на ИИНЧ.  

Б)Срещите-разговори са насочени към бъдещо усъвършенстване на капацитета на 

департамент „Демография“ за осигуряване на изискваните доказателства, свързани с 
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поддържане и повишаване на качеството на докторските програми в съответствие със 

„СИСТЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, КОНТРОЛ И РАЗВИТИЕ НА  КАЧЕСТВОТО НА 

ДОКТОРАНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ИИНЧ“ и „ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШНА 

ПРОВЕРКА НА ДОКТОРСКИТЕ ПРОГРАМИ  В ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН.“ Основен институционален инструмент за 

поддържане и повишаване на качеството на докторските програми е изградената и 

успешно функционираща система от вътрeшно-организационни нормативни актове в 

тази област: "Правилник за придобиване на ОНС доктор и научна степен доктор на 

науките в ИИНЧ-БАН" ; "Процедура за разработванена докторските програми в ИИНЧ-

БАН"; "Процедура за вътрешна проверка и актуализиране на докторски програми в 

ИИНЧ-БАН". Във връзка с успешното изпълнение на препоръка, която е 

формулирана при проведената първа проверка на докторските програми („В 

очертаните основни области за усъвършенстване на капацитета за осигуряване на 

изискваните доказателства по регламентираните от НАОА стандарти/критерии за 

акредитиране на  докторантски програми в департамент Демография да се осигури на 

ниво ИИНЧ подходяща информационна инфраструктура в електронната страница на 

ИИНЧ през 2021 г. са актуализирани и структурирани специализирани сектори, в която 

са представени вътрешно- организационни нормативни актове, регулиращи дейностите 

на докторските програми. В сайта на ИИНЧ е променен  разделът „Докторски програми“, 

който съдържа цялата актуална информация за обучението на докторанти в ИИНЧ. 

Актуализиран е разделът „Акредитация“ – добавен е „Учебен план за ДП „Социология“, 

актуализирани са основните документи, свързани с обучението на докторантите в ИИНЧ, 

утвърдени от Научния съвет на Института през този период – в „Правилника за 

придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на 

науките" В ИИНЧ-БАН“ са добавени "Инструкция за провеждане на кандидат-

докторантски изпити в ИИНЧ-БАН" и "Процедура за кандидатстване, зачисляване и 

обучение в докторантура на чуждестранни граждани", отразени са и промените в таксите 

за заплащане на обучението, осъвременена е информацията за сроковете на акредитация 

на докторските програми.  

В) За трите докторантски програми чрез проведените срещи-разговори 

(проведени на основата на предварително утвърден от комисията въпросник) е събрана 

значителен обем информация за степента на готовност за предоставяне на 

изискваните доказателства в областта на десетте стандарта според системата за 

акредитация на докторските програми. В този контекст се открояват определени 

стандарти/критерии, по които за съответните докторски програми се формулират 

области за бъдещо усъвършенстване на съществуващия капацитет за представяне 

на изискваните доказателства по основните стандарти. За целите на настоящия доклад 

се систематизират основни акценти от проведените срещи-разговори, които са основа 

за формулиране на области за бъдещо усъвършенстване на съществуващия 

капацитет за представяне на изискваните  доказателства за докторантските програми 

в департамент Демография основните стандарти на акредитационната система. 

(Приложение 1 към настоящия доклад) 



 

5 
 

Систематизираните и представени основни области за усъвършенстване на 

капацитета за осигуряване на изискваните доказателства по стандарти/критерии за 

акредитиране на  докторантски програми в департамент Демография („История на 

България“, „Статистика и демография“, „Социология“) не могат да претендират за 

изчерпателност, но очертават области за предприемане на конкретни действия, за да 

се изгради системна база данни, която да обхваща необходимата информация за 

подготовка както на съответните доклади-самооценка, така и при периодични проверки 

на качеството. Систематизираните и представени основни области за усъвършенстване 

на капацитета за осигуряване на изискваните доказателства по стандарти/критерии за 

акредитиране на  докторантски програми в департамент Демография („История на 

България“, „Статистика и демография“, „Социология“) засягат редица процеси по 

управление и администриране (вкл. и изграждане и поддържане на база 

данни/информационна система за докторските програми)  на дейностите както в 

секциите, така и на департамента и на института като цяло.  

 

Предложения за решения: 

На настоящия етап въз основа на проведената проверка могат да се формулират някои 

препоръки, които се систематизират в следните направления:  

1. При периодичната актуализация на Етичния кодекс на ИИНЧ-БАН да се включат 

съответните допълнения във връзка със случаи за  нарушаване на етичните норми за 

публикационна активност – при констатиране на плагиатство в научни трудове и 

публикации на докторанти, учени и специалисти в ИИНЧ-БАН. 

2. За повишаване качеството на проверките на оригиналността и автентичността на 

дисертациите трябва да се осигури специализиран софтуер за автоматична проверка. 

3. За нуждите на докторантите (и научния състав) да се развива достъпът до съвременни 

компютърни и информационни бази, вкл. и до иновативни софтуерни продукти. 

 

Председател на Комисия по вътрешна 

проверка: 

Проф. М. Атанасова 
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