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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ……. 

 

от ………………. 2022 г. 

 

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на 

Министерския съвет от 2010 г.  

(обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 2011 г., доп., бр. 9 от 2012 г., изм., бр. 62 

от 2013 г., доп., бр. 60 от 2014 г., изм., бр. 57 от 2015 г., изм. и доп., бр. 56 от 2018 г. и бр. 

15 от 2019 г.) 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И: 

§ 1. В чл. 1а, ал. 3 се изменя: 

„(3) Допълнителните изисквания по ал. 2 може да включват създаване на един или 

няколко допълнителни показатели в група „В“ от таблица 2 от приложението и/или 

повишаване на минималните изисквани точки по групи показатели, определени в таблица 1 

на всяка област на висше образование от приложението. 

§ 2. В чл. 4, ал. 3 думите „по научни специалности“ се заличават. 

 

§ 3. В чл. 9,  ал. 3 думите „За научен ръководител се избира хабилитирано лице“ се 

заменят с „Ръководителят на докторанта се избира при условията на чл. 46, ал. 4 от Закона за 

висшето образование“. 

    § 4. В чл. 13б, ал. 1 точка 2 се изменя: 

„2. професионалното направление и докторска програма, форма и срок на обучение;“ 

§ 5. В чл. 44, ал. 2 думите „четири години“ се заменят с „пет години“. 

§ 6. В чл. 46, ал. 2 думите „научните специалности“ се заменят с „професионалните 

направления“. 

Проект!  

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 
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§ 7. В Допълнителните разпоредби в § 1 се добавят следните точки: 

4. „Научно-популярна книга и/или публикация“ е тази, която представя научен 

проблем на достъпен език за широка, неспециализирана аудитория. 

5. „Национален научен проект“ е всеки проект, утвърден и финансиран в рамките на 

установен в Република България механизъм на финансиране на научни изследвания.  

6. „Международен научен проект“ е всеки проект, финансиран от чуждестранен, 

международен механизъм или механизъм на финансиране чрез фондовете на 

Европейския съюз, Европейската агенция по отбрана (EDA) и Организацията за наука 

и технологии (STO) на НАТО. 

 

§ 8. Приложението към чл. 1а, ал. 1 се изменя: 

 

Приложение към чл. 1а, ал. 1 

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните 

научни степени и академични длъжности за всички области на висше 

образование и съответните професионални направления 

 

Минимален брой точки** по показатели и минимален общ брой точки за придобиване на 

научна степен и за заемане на академични длъжности.  

Минимален брой 
точки 

Доктор 
Доктор на 

науките 
Главен 

асистент 
Доцент Професор 

 
Общо 30 130 50 250 500  

група А 

научна дейност – 

резултати и отзвук 

20 130 50 90/120* 150/200*  

група Б 

академични 
резултати в 

преподавателската 
дейност 

0 0 0 30/0* 100/50*  

група В 

приложни научни 

резултати 

0 0 0 
0  

(не повече от 

40)*** 

0 
(не повече от 

100)*** 

 

Забележки:(*) - Висши училища/научни организации и ПН 3.6 Право; 

(**) - Сумата от точките по групи А-В е по-ниска от общия минимален брой точки. 
Допълването до общия минимален брой точки може да се извърши от всички показатели за 
съответната научна степен или академична длъжност. Точките от група В служат само за 

допълване на общия минимален брой точки. 
(***) – Ограничението не се отнася за област на висше образование 8. Изкуства 
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Таблица 2. Брой точки по показатели по области на висше образование и 

съответните професионални направления 

 

 
 
 

І. ОБЛАСТ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 

Професионални направления 1.1. Теория и управление на образованието, 1.2. Педагогика, 

1.3. Педагогика на обучението по… 

  Показател Точки 

  Показатели група A (научна дейност – резултати и отзвук)  

A1 

Монография тип 1 или 2 или равностойни 
по брой точки публикации, както е 

указано в т. А2 или т. А5 
Тип 1 – отразена в WoS или Scopus  

Тип 2 – всички останали, които отговарят 
на дефиницията на параграф 1 т.10 от ДР 

на ЗРАСРБ. 

Тип 1 – 150 т. 

Тип 2 – 75 т. 
За монографии с повече от един автор се 

прилагат формулите:   

Тип 1 - S/100 × u × 150 т. (макс. 150 т.)  
Тип 2 - S/100 × u × 75 т.  (макс. 75 т.) 

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 

S – брой стандартни страници на 
монографията. 

A2 

Научни публикации, отразени в базите 
данни WoS и/или Scopus (научни статии, 

студии, обзори, глави от книги, от 
монографии или от сборници) 

За публикации в горните 10 % - 60 т. 
За публикации в списания кат. Q1 - 50 т. 

За публикации в списания кат. Q2 - 30 т. 
За публикации в списания кат. Q3 - 20 т. 

За публикации в списание кат. Q4 – 15 т. 
За глава от книга или сборник - 20 т.  

За други публикации, отразени в 

WoS/Scopus - 10 т. 

A3 
Придобита образователната и научна 

степен „доктор“ 
50 т. 

A4 
Придобита научната степен „доктор на 

науките“ 
130 т. 

A5 

Научни публикации, отразени в 
специфични за научната област бази 

данни  
(ERIH+; Discover; EBSCO, CEEOL, 

eLIBRARY.RU, Index Copernicus; DOAJ; 
Eurasian Scientific Journal Index; РИНЦ, 

Националния референтен списък на 

съвременни български научни издания с 
научно рецензиране на НАЦИД, ProQuest) 

 

10 т. за студия 
8 т. за друга публикация 

A6 
Публикации в рецензирани, тематични 

сборници и периодични издания, които не 

са отразени в базите данни. 

5 т. за публикация  
(общо не повече от 20 т.) 
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A7 

Цитирания, отразени в WoS и/или Scopus. 

За всяко професионално направление се 
използва специфичен параметър К 

K т. за цитат  
(за „доктор на науките“, 

„доцент“ и „професор“ - 
минимум 10 % и 

максимум 40 % от 
изискуемите точки по 

показатели от група А) A8 

Цитирания в научни трудове, отразени от 

специфичните бази данни от А5 и в 
двойно рецензирани монографии и в 

дисертации 

0.5 т. за цитат  

  Показатели група Б  (академични резултати в преподавателската дейност) 

Б1 
Ръководство на успешно защитил 

докторант 
100/n т. (n – брой ръководители) 

Б2 
Ръководство на успешно защитил 

дипломант 
10/n т. (но не повече от 60 т.) 

Б3 Ръководство на постдокторант 20 т./n за година 

Б4 
Публикуван, рецензиран учебник за 

университет* или за училищната мрежа** 

(вкл. електронен) 

*u × 60 т. 

** u × 45 т. 
u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 
(не повече от 60 т.) 

Б5 

Публикувано, рецензирано учебно 

помагало за университет* или за 
училищната мрежа** (вкл. електронно) 

*u × 30 т. 
** u × 20 т. 

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 

(не повече от 30 т.) 

Б6 
Документирани лекции в чужбина в 

чуждестранни висши училища или научни 

организации 

2 т. за лекция,  
(не повече от 20 т.) 

Б7 
Лекции, семинари, практически обучения, 

извън учебния план 
1 т. за 3 часа (не повече от 20 точки) 

  Показатели група В (приложни научни резултати) 

В1 

Получени средства (по разделителен 
протокол) от научни или иновационни 

проекти или такива по програмата 
„Еразъм“ с външно за организацията 

финансиране.  Проектите трябва да 
включват успешно приключил етап. 

1 т. за сума от 3 MPЗ  
(не повече от 100 т.) 

 
 
В2 

Ръководство на успешно приключил 
научен или научно-приложен проект /етап 
с външно за организацията финансиране 

20 т. за национален проект 

40 т. за международен проект 
Съответно 10т.; 20 т. за етап 

(общо не повече от 80 т.) 
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В3 

Участие в успешно приключил научен 

или научно-приложен проект/етап с 
външно за организацията финансиране. 

5 т. за национален проект 

10 т. за международен проект 
съответно 3т.; 5 т. за етап 
(общо не повече от 30 т.) 

В4 
Ръководител на национален 

образователен проект с външно за 

организацията финансиране 

10 т. 

В5 

Участие в национален образователен 
проект, вкл. в „Еразъм“ проекти на 

училища, с външно за организацията 

финансиране 

5 т. 

В6 Научно популярна публикация 

книга – 10 т. 

статия – 1 т. 
 (общо не повече от 20 т.) 

В7 

Участие в изготвяне на национални 
документи от стратегическо значение, 

документирано със заповед на 
министерство или национална/ държавна 

агенция за участие в работна група, вкл. 
учебна документация за висшето и 

средното образование 

u × 20 т. 
(u – процент участие) 

(не повече от 30 т.) 

В8 

Образователни курсове за квалификация 

на учители, организирани от 
МОН/ВУ/НО* или по покана на 
училище/детска градина/ друга 

образователна институция** 

*10 т. 
**5 т. 

(общо не повече от 20 т.) 

В9 
Научно-методични материали за 

специалисти: книги за учителя, речници. 
10/n т. 

(не повече от 20 т.) 

В10 
Участие в национални комисии за 
зрелостни изпити, национални и 

международни състезания, олимпиади 

2 т. за комисия 
(не повече от 20 т.) 

В11 
Експертни доклади/становища за 

държавни институции 

5 т. 

(не повече от 20 т.) 

В12 
Участие в експертен съвет към държавни 

институции 
2 т. (не повече от 10 т.) 

В13 
Съставителство или редакторство на 
издания, отразени в WoS & Scopus  

5 т. 
(не повече от 20 т.) 

В14 
Участие в редакционна колегия на 

списания, включени в WoS/Scopus 

главен редактор - 5 т. на година 

член на редколегия – 1 т. на година (общо 
не повече от 30 т.) 

В15 
Документирани рецензии за списания, 

включени в WoS/Scopus 

1 т. 

(не повече от 10 т.) 
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В16 

Участие в организационен или научен 

комитет на конференция/конгрес 
(минимум 50 участници) 

(международна – минимум 30 участници 

от чужбина) 

 

международна – u × 10 
национална – u × 5 
u – процент участие 

 ( не повече от 20 т.) 
  

В17 

Национални научни награди и  награди от 

чуждестранни и международни 
академични организации 

5 т. 

(не повече от 10 т.) 
 

ІІ. ОБЛАСТ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

Професионални направления 2.1. Филология, 2.2. История и археология,  2.3. Философия,  

2.4. Религия и теология 

  Показател Точки 

  Показатели група A (научна дейност – резултати и отзвук)  

A1 

Монографии (задължителна) 

Тип 1 – отразени в WoS или Scopus. 
Тип 2 – всички останали, които 

отговарят на дефиницията на параграф 
1 т.10 от ДР на ЗРАСРБ. 

Тип 1 – 150 т. 

Тип 2 – 100 т. 
За монографии с повече от един автор се 

прилагат формулите:   
Тип 1 - S/100 × u × 150 т. (макс. 150 т.)  
Тип 2 - S/100 × u × 100 т.  (макс. 100 т.) 

u – процентно участие на съавтора въз основа 
на съдържанието, разделителен протокол или 

броя на авторите. 
S – брой стандартни страници на монографията. 

A2 

Научни публикации, отразени в базите 

данни WoS и/или Scopus (научни 
статии, студии, обзори, глави от книги, 

от монографии или от сборници) 

За публ. в горните 10 % – 60 т.  
За публ. в списания кат. Q1 – 50 т.  
За публ. в списания кат. Q2 – 40 т.  

За публ. в списания кат. Q3 – 40 т. 
За публ. в списания кат. Q4 – 30 т.  

За други публикации, отразени в  
базите данни WoS и/или Scopus   – 30 т. 

A3 
Придобита образователната и научна 

степен „доктор“ 
50 т. 

A4 
Придобита научната степен „доктор на 

науките“ 
130 т. 

A5 

Научни публикации, отразени в 

специфични за научната област бази 
данни (ERIH+, EBSCO, CEEOL, РИНЦ, 

e-Library.RU, ProQuest, Index 

Theologicus)  

u×20 т. 
u×25 т. за студия 

u – процентно участие на съавтора 

A6 
Публикации в издания с научно 

рецензиране, които не са отразени в 

базите данни   

u×15 т. на публикация 
u×20 т. на студия 

u – процентно участие на съавтора 

 (не повече от 60 т.) 

 
A7 

Цитирания, отразени в WoS и/или 
Scopus 

 
K т. за цитат  

(за „доктор на науките“, 

„доцент“ и „професор“ - 
минимум 10 % и 



7 

 

 

За всяко професионално направление 
се използва специфичен параметър К 

максимум 40 % от 
изискуемите точки по 

показатели от група А) 

A8 
Цитирания, отразени в научни трудове 

от специфичните бази данни по т. А5 

 

1 т. за цитат  

А9 
Цитирания в издания с научно 

рецензирани, които не са отразени в 

базите данни 

0.5 т. за цитат 

  Показатели група Б  (академични резултати в преподавателската дейност) 

Б1 
Ръководство на успешно защитил 

докторант 
100/n т.  (n – брой ръководители)  

Б2 
Ръководство на успешно защитил 

дипломант 
5/n т. (не повече от 50 т.) 

Б3 Ръководство на постдокторант  20 т./n за година 

Б4 
Публикуван, рецензиран учебник за 

студенти и/или докторанти (вкл. 

електронен) 

u×60  

u – процентно участие на съавтора въз основа 
на съдържанието, разделителен протокол или 

броя на авторите. 
(не повече от 60 т.) 

Б5 

Публикувано, рецензирано учебно 
помагало за студенти, млади 

специалисти и/или докторанти (вкл. 
електронно) 

u×30 т. 
u – процентно участие на съавтора въз основа 

на съдържанието, разделителен протокол или 
броя на авторите. 

(не повече от 30 т.) 

Б6 

Документирани лекции в чужбина по 

покана на чуждестранни научни 
институции, вкл. тези по 

преподавателска мобилност по 

програма „Еразъм“   

4 т. за лекция (не повече от 20 т.) 

Б7 

Водене на образователни курсове, 

семинари, практически обучения извън 
учебния план 

1 т. на 3 часа (не повече от 20 т.) 

  Показатели група В (приложни научни резултати)  

В1 

Получени средства (по разделителен 

протокол) от научни или иновационни 
проекти или такива по програмата 

„Еразъм“ с външно за организацията 
финансиране. Проектите трябва да 

включват успешно приключил 

междинен етап. 

1 т. за сума от 3 MPЗ, 

(не повече от 100 т.) 

В2 
Ръководство на успешно приключил 
научен или приложен проект/етап с 

външно за организацията финансиране.  

национален проект– 20 т. 

международен проект – 40 т. 
съответно 10 т., 20 т. за етап 

(общо не повече от 80 т.) 

В3 
Участие в успешно приключил научен 
или приложен проект/етап с външно за 

организацията финансиране. 

5 т. за национален проект 

10 т. за международен проект 
съответно 3 т.; 5 т. за етап 

(общо не повече от 30 т.) 
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В4 Научно-популярна публикация 

книга - u×10 т. 

u - процентно участие на съавтора въз основа на 
съдържанието, разделителен протокол или броя 

на авторите 

статия – 1 т.  
(общо не повече от 15 т.) 

В5 

Участие в изготвяне на национални 
документи от стратегическо значение, 

документирано със заповед или 
договор за възлагане от министерство 
или национална/държавна агенция за 

участие в работна група 

u×30 т. 

u – процентно участие 
(не повече от 30 т.) 

В6 
Експертни доклади по писмена заявка 
от международни институции и органи 

(ЕС,ООН, ЮНЕСКО). 

u×5 т. на документ  
u – процентно участие 

(не повече от 15 т.) 

В7 
Експертни становища за 

изпълнителната, законодателната, 

съдебната и местна власт. 

u×3 т. на документ 
u – процентно участие 

(не повече от 10 т.) 

В8 

Организиране на изложби в чужбина 
Организиране на изложби в страната 

Организиране на ателиета и творчески 

работилници 

10 т. за събитие 
5 т. за събитие 
2 т. за събитие 

(не повече от 20 т.) 

В9 

Регистрирано произведение на 
литературата и изкуството, което е 
резултат на творческа дейност и е 

изразено по какъвто и да е начин и в 
каквато и да е обективна форма 

u × 50 т.    

u – процент участие 

В10 
Учебници и учебни пособия, които се 

използват в училищната мрежа 

u×40 т. за учебник 
u×10 т. за учебно пособие 

u – процентно участие 
(общо не повече от 80 т.) 

В11 

Рецензии за списания, включени във 
WoS/Scopus, специфични бази данни 

от т. А5 и рецензии за монографии, 
предложени за издаване 

3 т. за WoS, Scopus; 
2 т. за специфичните бази данни от А5 и 

за монографии  
(общо не повече от 10 т.) 

В12 
Участие в редакционна колегия на 
списания, включени в WoS/Scopus, 

специфични бази данни от т. А5  

главен редактор - 4 т. на година 
член на редколегия – 2 т. на година 

(общо не повече от 30 т.) 

В13 

Публични лекции, медийни изяви и 

създаване на медийни продукти от 
учения в качеството му на експерт в 

дадена научна област.  

1 т. за изява (не повече от 5 т.) 

В14 

Академични преводи 

Академични преводи от древни и 
редки езици 

 

1т.  на 10 стр.  (не повече от 30 т.) 
1т. на 3стр. (не повече от 100 т.) 

В15 

Издания с текстологичен научен апарат 
на класически автори от националната 

литература и националната 

филологическа, историческа наука; 

u×50 т. (не повече от 100 т.) за съставителите, 
редакторите, авторите на научния апарат на 

изданието 
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издаване на ръкописи, извори и архиви 

с критически апарат  

В16 

Издадени чуждоезични преводи на 
българска литература 

(само за професионално направление 
2.1. Филология) 

u×10 т. 

(не повече от 20 т.) 

В17 

- Съставителство на речници; 
- авторски статии в речници, 

енциклопедии, издания със справочно-

енциклопедичен характер   

-u×50  т.   
(не повече от 50 т.) 

- по 1т. за речникова единица 

(но не повече от 30т.) 

В18 

Редактор на серия / поредица, отразена 

в WoS / Scopus, както и в списъка със 
специфични издателства от А6 

10 т. за година 

В19 

Съставителство или редакторство на 

издания, отразени в WoS / Scopus както 
и в списъка със специфични 

издателства от т. А5 

5 т. 
(не повече от 20 т.) 

В20 

Участие в организационен или научен 
комитет на конференция (минимум 30 

участници). 
 

международна – u × 10 
национална – u × 5 

u – процент участие 
(общо не повече от 20 т.) 

В21 

Национални научни награди и награди 
от международни и чуждестранни 

академични организации 

 

5т. (не повече от 10 т.) 

В22 

Участие в национални комисии за 
зрелостни изпити, национални и 

международни състезания, олимпиади 2 т. за комисия (не повече от 20т.) 

В23  
Изнесен доклад на научен 

конгрес/конференция 

Международен конгрес/конференция: 
пленарен доклад – 7 т.; 

секционен доклад – 5 т.; 
Национален конгрес/конференция: 

пленарен доклад – 5 т.; 
секционен доклад – 3 т. 

 

ІІІ. ОБЛАСТ 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ  

Професионални направления 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 3.2. 

Психология,  3.3. Политически науки, 3.4. Социални дейности, 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки,  3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. 

Икономика, 3.9. Туризъм 

  Показател Точки 

  Показатели група A (научна дейност – резултати и отзвук) 

A1 

Монография (задължителна)  
Тип 1 – отразена в WoS или Scopus,  

Тип 2 – всички останали, които 
отговарят на дефиницията на параграф 1 

т.10 от ДР на ЗРАСРБ. 

Тип 1 – 150 т. 
Тип 2 – 100 т. 

За монографии с повече от един автор се 
прилагат формулите:   

Тип 1 - S/100 × u × 150 т. (макс. 150 т.)  



10 

 

 

Тип 2 - S/100 × u × 100 т.  (макс. 100 т.) 

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 

S – брой стандартни страници на 
монографията. 

A2 

Научни публикации, отразени в базите 

данни WoS и/или Scopus (научни статии, 
студии, обзори, глави от книги, от 

монографии или от сборници). 

За публ. в горните 10 % – 60 т. 
За публ. в списания кат. Q1 – 50 т. 

За публ. в списания кат. Q2 – 40 т. 
За публ. в списания кат. Q3 –40 т. 
За публ. в списания кат. Q4 – 30 т. 

За други публикации,  отразени в базите 
данни WoS и/или Scopus – 30 т. 

А3 
Придобита образователната и научна 

степен „доктор“ 
50 т. 

A4 
Придобита научната степен „доктор на 

науките“ 
130 т.  

A5 

Научни публикации, отразени в 
специфични за научната област бази 

данни (ERIH+, CEEOL, EBSCO, RePEc, 
ProQuest, eLibrary.ru, Index Copernicus, 

HeinOnline, DOAJ, Националния 

референтен списък на съвременни 
български научни издания с научно 

рецензиране на НАЦИД) 

u×25 т. за студия  
(u×35 т. за студия в ПН 3.6) 

u×20 т. за друга публикация 
(u×25 т. за друга публикация за ПН 3.6) 

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 

А6 
Публикации в рецензирани тематични 
сборници и периодични издания, които 

не са отразени в базите данни 

u×20 за студии 

u×15 т. за публикация 
u – процентно участие на съавтора въз 

основа на съдържанието, разделителен 
протокол или броя на авторите. 

A7 
Цитирания, отразени в WoS и Scopus 

За всяко професионално направление се 

използва специфичен параметър К 

K т. за цитат 

(за „доктор на науките“, 
„доцент“ и „професор“ - 

минимум 5 % и максимум 
40 % от изискуемите 

точки по показатели от 

група А) A8 

- Цитирания, отразени в монографии тип 

2 
- Цитирания, отразени в научни 

публикации от специфичните бази данни 
по т. А5 

 

 - Цитирания в издания с научно 
рецензиране, които не са отразени в 

базите данни 

- 2 т. за цитат в 
монография тип 

две 
- 1 т. за цитат за 

специфични 
бази данни 

- 0.5 за цитати в 

издания с 
научно 

рецензиране. 
За ПН 3.6 тези 

точки се удвояват 
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  Показатели група Б  (академични резултати в преподавателската дейност) 

Б1 
Ръководство на успешно защитил 

докторант 
100/n т. (n – брой ръководители)  

Б2 
Ръководство на успешно защитил 

дипломант 
10/n т. (но не повече от 60 т.) 

Б3 Ръководство на пост-докторант  20 т./n за година 

Б4 
Публикуван, рецензиран учебник за 

студенти или докторанти  
(вкл. електронен)  

u×100 т. 

u - процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 

(не повече от 100 т.) 

Б5 

Публикувано, рецензирано учебно 
помагало за студенти, млади 

специалисти и/или докторанти (вкл. 

електронно) 

u×50 т. 

u - процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите 

(не повече от 50 т.) 

Б6 

Документирани лекции в чужбина по 
покана на чуждестранни научни 

институции в това число тези по 
преподавателска мобилност по програма 

„Еразъм“ 

4 т. за лекция (не повече от 30 т.) 

Б7 

Водене на образователни курсове, 

семинари, практически обучения и 
стажове, правни клиники, кръжоци 

извън учебния план. 

1т. на 3 часа  

(за ПН 3.6 по 10 т. за година за всяка от 
изброените дейности)  

(не повече от 30 т.) 

Б8 
Подготовка и ръководство на студентски 

отбори, за участие в международни и 

национални състезания. 

u × 10 т. за ръководство на отбор 
u × 20 т. за класиране до 3-то място вкл. 

u - броят на треньорите-преподаватели. 

  Показатели група В (приложни научни резултати) 

В1 

Получени средства (по разделителен 
протокол) от научни или иновационни 

проекти или такива по програмата 

„Еразъм“ (с изключение на мобилността) 
с външно за организацията финансиране.  

Проектите трябва да включват успешно 
приключил етап. 

1 т. за сума от 3 MPЗ  
(не повече от 100 т.) 

В2 

Ръководство на успешно приключил 
научен или научно-приложен 

проект/етап с външно за организацията 
финансиране. 

20 т. - национален проект 
40 т. - международен проект 

съответно 10 т.; 20 т. за етап 
(общо не повече от 80 т.) 

В3 
Участие в успешно приключил научен 

или научно-приложен проект/етап с 

външно за организацията финансиране. 

5 т. - национален проект 
10 т. - международен проект 

съответно 3т.; 5т. за етап 

(общо не повече от 30 т.) 

В4 Научно-популярна публикация. 
u×15 т. книга 
u×2 т. статия 
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u - процентно участие на съавтора въз 

основа на съдържанието, разделителен 
протокол или броя на авторите 

(общо не повече от 15 т.) 

В5 

Участие в изготвяне на национални 
документи от стратегическо значение, 

документирано със заповед или договор 
за възлагане от министерство или 

национална/ държавна агенция за 
участие в работна група. 

5 т. 

 
 

(не повече от 15 т.) 

В6 

Експертни доклади/становища по 

писмена заявка от органи на 
международни институции (ЕС, ООН). 

15 т. на документ за институции и органи 
на ЕС, съвета на Европа и ООН 

10 т. за други международни организации 
(не повече от 20 т., като ограничението не 

се отнася за ПН 3.6) 

В7 

- Експертни становища за 
изпълнителната, законодателната, 

съдебната, местна власт.  
- Експертни становища за 

представителни работодателски,  
синдикални и други 

неправителствени организации. 

 

- 15 т.  
 
 

- 3 т. 
  

В8 
Учебници и учебни пособия, които се 

използват в училищната мрежа 

учебник u×40 т. 

учебно пособие u×10 т. 
u - процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите 
(общо не повече от 40 т.) 

В9 

Рецензии за списания, отразени в 

WoS/Scopus и специфичните за областта 
бази данни по А5 

3 т. за списания във WoS/Scopus 
2 т. за списания във специфични за 

областта бази данни 
(общо не повече от 10 т.) 

В10 

Участие в редакционна колегия в 

реферирани и/или индексирани списания 
във WoS/Scopus и специфични за 

областта бази данни по А5 

главен редактор - 5 т. на година 
WoS/Scopus 

главен редактор - 4 т. на година за 
специфични за областта бази данни 

член на редколегия – 2 т. на година 

(общо не повече от 20 т.) 

В11 

Публични лекции, медийни изяви и 
създаване на медийни продукти от 

учения в качеството му на експерт в 

дадена научна област. 

1 т. за изява (не повече от 5 т.) 

В12 

Академични преводи,  
съставителство на информационни 
издания (тематични библиографски 

указатели/персонални библиографии с 
научна редакция и рецензенти);  

съставителство на енциклопедични 

статии, речникови статии, тематични 

u×20 т.  

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите.  
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индекси към научни издания, каталози 

към изложби. 

В13 

Национални научни награди и награди 

от международни и чуждестранни 
академични организации.  

5 т. (не повече от 10 т.) 

В14 

Редактор на или съставител на издание, 
отразено в WoS & Scopus, или в 

специфични за областта бази данни по т. 

А5. 

10 т. на година на издание.  

 
 

 
В15 

Участие в научен или организационен 

комитет на научен конгрес/конференция.  

Научен комитет: 

международна – u × 15 
национална – u × 10 

Организационен  комитет: 

международна – u × 5 
национална – u × 3 

u – процент участие 
(общо не повече от 30 т.) 

В16 

Създадени и внедрени в практиката 

научно-приложни модели, 
документирани чрез договор с 

възложител и техническа документация 

или регистрация в патентно ведомство. 

u×40 т. 
u – процентно участие 

В17 
Провеждане на образователни курсове за 

квалификация, специализация, 

надграждащи обучения. 

5 т. за курс 
(но не повече от 10 т.) 

В18 
Изнесен доклад на научен 

конгрес/конференция 

Международен конгрес/конференция: 

пленарен доклад – 7 т.; 
секционен доклад – 5 т.; 

устно представяне на постер – 2 т. 
Национален конгрес/конференция: 

пленарен доклад – 5 т.; 

секционен доклад – 3 т. 
 

ІV. ОБЛАСТ 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Професионални направления  

4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.4. Науки за земята, 

4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки 

  Показател Точки 

  Показатели група A (научна дейност – резултати и отзвук)  

A1 

Монография Тип 1 или 2 или равностойни 

по брой точки публикации, както е указано 
в т. А2 и т. А5 

Тип 1 – отразена в  

Web of Science и/или Scopus 

Тип 1 – u × 120 т. 

Тип 2 – u × 60 т.  
u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите 
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Тип 2 – всички останали, които отговарят 
на дефиницията на параграф 1 т.10 от ДР на 

ЗРАСРБ. 
  

A2 

Научни публикации, отразени в базите 
данни Web of Science и/или Scopus (научни 

статии, студии, обзори, глави от книги, от 
монографии или от сборници).  

 

      За публ. в горните 10 % – 60 т. 

За публ. в списания кат. Q1 – 40 т. 
За публ. в списания кат. Q2 – 25 т. 
За публ. в списания кат. Q3 – 20 т. 

За публ. в списания кат. Q4 – 15 т. 
За други публикации, отразени в  

        Web of Science и/или Scopus – 10 т. 
(минимум 50% от изискуемите точки в 

група А да се набират от този показател) 

A3 
Придобита образователната и научна 

степен „доктор“ 
50 т.  

A4 
Придобита научната степен „доктор на 

науките“ 
130 т.  

A5 

Научни публикации, отразени в 
специфични за научното направление бази 

данни. 

За професионални направления 4.1 и 4.2 – 
Earthdoc, SAO/NASA Astrophysics Data 

System, Inspirehep.net. 
За професионално направлениe 4.3 – 

PubMed/MedLine/PMC, EMBASE, EBSCO, 

Index Copernicus, Agricola/PubAg, EuPub. 
За професионално направлениe 4.4 – 

eLibrary.ru, EBSCO, Index Copernicus, 
ERIH+, CEEOL, ProQuest, ROAD. 

За професионални направления 4.5 и 4.6 – 

zbMATH (Zentralblatt), MathSciNet, ACM 
Digital Library, IEEE Xplore, AIS eLibrary.. 

 

5 т. за публикация 

A6 

Цитирания, отразени в  
Web of Science и/или Scopus 

За всяко професионално направление се 
използва специфичен параметър К ≥ 1 

K т. за цитат в Web of Science и/или 
Scopus 

0.5 т. за цитат в други бази данни 
 

(за „доктор на науките“, „доцент“ и 

„професор“ - минимум 10 %  и максимум  
50 % от изискуемите точки по показатели  

от група А) 

A7 

Други цитирания, отразени в научни 

трудове от специфичните бази данни от 
списъка в А5 
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  Показатели група Б  (академични резултати в преподавателската дейност) 

Б1 
Ръководство на успешно защитил 

докторант 
100/n т.  (n – брой ръководители)  

Б2 
Ръководство на успешно защитил 

дипломант 
10/n т. (не повече от 60 т.) 

Б3 Ръководство на пост-докторант  20 т./n за година 

Б4 Ръководство на специализант  15 т./n, но не повече от 45 т. 

Б5 
Публикуван, рецензиран учебник за 

студенти и/или докторанти (вкл. 
електронен), одобрен и утвърден от ВУ/НО  

u×60  

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 

(не повече от 60 т.) 

Б6 

Публикувано, рецензирано учебно 

помагало за студенти, млади специалисти 
и/или докторанти (вкл. електронно), 

одобрено и утвърдено от ВУ/НО 

u×30  

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 

 (не повече от 30 т.) 

Б7 
Документирани лекции по покана на 
чуждестранни научни институции  

2 т. за лекция  
(не повече от 20 т.) 

Б8 
Водене на образователни курсове, 

семинари, практически обучения извън 
учебния план за студенти и докторанти. 

1 т. на 3 часа (не повече от 20 т.) 

  Показатели група В (приложни научни резултати) 

 
В1 

 

Подадена заявка за патент в страната или 

чужбина (ПВ, WIPO, EPO, USPO, CNIPO, 
JPO) по международен, регионален или 

национален ред, по която лицето е 

изобретател/съизобретател. 
 

Подадена заявка за изпитване на нов сорт 
растения/порода животни, за който/която 
лицето е селекционер (изобретател) и/или 

съ-селекционер (съ-изобретател) 

u × 50 т.    
 

 
 
 

u × 25 т.    
u – процент участие 

В2 

 

Издаден регионален или международен 
патент  (WIPO, EPO, USPO, CNPO), по 

която лицето е изобретател/съизобретател.  

u × 100 т.    
u – процент участие  
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В3 

Издаден национален патент  (патентно 
ведомство). по която лицето е 

изобретател/съизобретател. 
 

u × 50 т.    

u – процент участие  

В4 

Издаден сертификат за нов сорт 

растения/порода животни, за който/която 
лицето е изобретател (селекционер) и/или 

съ-изобретател (съ-селекционер) 

u × 50 т.    
u – процент участие 

В5 

Ръководство на успешно приключил научен 
или научно-приложен проект/етап от 

проект с външно за организацията 
финансиране и с бюджет над 10 МРЗ към 

датата на финансиране.  

национален проект – 20 т. 
международен проект – 40 т. 

съответно – 10т.; 20т. за етап  
(не повече от 80 т.) 

В6 

Участие в успешно приключил научен или 
научно-приложен проект/етап с външно за 

организацията финансиране и с бюджет над 
10 МРЗ към датата на финансиране. 

национален проект – 5 т. 
международен проект – 10 т. 

съответно 3т., 5т. за етап 
(не повече от 20 т.) 

В7 

 

Получени средства (по разделителен 
протокол) от научни или научно-приложни 

проекти или такива по програмата „Еразъм“ 
с външно за организацията финансиране. 

Проектите трябва да включват успешно 
приключил етап. 

1 т. за сума от 3 MPЗ 
(не повече от 100 т.) 

В8 

 

Получени средства от продажба на 
интелектуална собственост. 

  

1 т. за сума от 2 МРЗ 

В9 
Научно - популярна публикация в 

съответното професионално направление 

книга – 10 т. 
статия – 1 т. 

(не повече от 15 т.) 
 

В10 
Учебници и учебни помагала, които се 

използват в училищната мрежа  

u × 40 т. учебник  
u × 20 т. помагало  

u – процент участие  

В11 

Участие в изготвяне на национални 
документи от стратегическо значение, 

документирано със заповед или договор за 
възлагане от министерство или 

национална/държавна агенция за участие в 
работна група  

u × 20 т. 
u – процент участие 
(не повече от 30 т.) 

В12 
Експертни доклади/становища за държавни 

институции 

u × 5 т. 
u – процент участие 

(не повече от 10 т.) 
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В13 

Документирани рецензии за списания, 
включени в Web of Science и/или Scopus 

Документирани рецензии в списания, 
реферирани в специфични бази данни 

  

1 т. за Web of Science и/или Scopus 

0,5 т. за специфични бази данни 
(не повече от 10 т.) 

В14 
Създаване на атласи и каталози и научни 

бази данни, вкл. на небесни обекти  

10/n т. 
 (не повече от 20 т.)  

В15 

Реализиран/внедрен авторски/съавторски 
продукт (компютърен продукт, бази данни, 

софтуер, друг обект на авторско право) в 

страната или чужбина. 
  

30/n т. 

(не повече от 30 т.) 

В16 

Ръководител/заместник 

ръководител/наблюдател на национален 
отбор за международна олимпиада 

  

2 т. 
(не повече от 10 т.) 

В17 

Ръководител/заместник 
ръководител/наблюдател на национален 

отбор за друго международно състезание 
  

1 т. 

(не повече от 5 т.) 

В18 
Участие в редколегии на списания, 

включени в Web of Science и/или Scopus 

главен редактор - 5 т. на година 

член на редколегия – 1 т. на година  
(общо не повече от 10 т.) 

  

B19 

Участие в организационен/научен 
(програмен) комитет на конференция 

(минимум 60 участници) 
(международна – минимум 30 участници от 

чужбина) 

международна –10 т. 

национална –5 т. 
(не повече от 20 т.) 

 

В20 

Национални научни награди и награди от 
международни и чуждестранни академични 

организации 
 

 
5т. (не повече от 10 т.) 

 
 

V. ОБЛАСТ 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика; 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 5.4. Енергетика; 

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; 5.6. Материали и материалознание; 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия; 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 

изкопаеми; 5.9. Металургия; 5.10. Химични технологии; 5.11. Биотехнологии; 5.12. 

Хранителни технологии; 5.13. Общо инженерство 

  Показател Точки 

  Показатели група A (научна дейност – резултати и отзвук)  

A1 

Монография Тип 1 или 2 или равностойни 
по брой точки публикации, както е 

указано в т. А2 и т.  А5  
Тип 1 – отразена в WoS или Scopus  

Тип 1 – u × 120 т. 
Тип 2 – u × 60 т.  

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите 
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Тип 2 – всички останали, които отговарят 

на дефиницията на параграф 1 т.10 от ДР 
на ЗРАСРБ. 

A2 

Научни публикации, отразени в базите 

данни WoS и/или Scopus (научни статии, 
студии, обзори, глави от книги, от 

монографии или от сборници) 

За публ. в горните 10 % - 60 т. 
За публ. в списания кат. Q1 - 40 т. 
За публ. в списания кат. Q2 - 30 т. 

За публ. в списания кат. Q3 -  20 т. 
За публ. в списания кат. Q4 - 15 т. 

За други публикации, отразени в WoS и/или 
Scopus - 10 т. 

A3 
Придобита образователна и научна степен 

„доктор“ 
50 т. 

A4 
Придобита научна степен „доктор на 

науките“ 
130 т. 

A5 Научни публикации, отразени в специфични 
за научната област бази данни: – 

(PubMed/MedLine/PMC, EMBASE, EBSCO,  
Discover, CEEOL, RePEc, Index Copernicus, 
CABI,  CAB Abstracts, AGRICOLA/ PubAg, 

DOAJ, ERIH PLUS, eLIBRARY.RU, ProQuest,  
EuroPub, NATO STO, EDA, Националния 

референтен списък на съвременни български 
научни издания с научно рецензиране на 

НАЦИД) 

15 т. за студия 

8 т. за статия 

А6 Научни публикации в рецензирани тематични 
сборници, които не са отразени в базите 

данни.  

2 т. за статия 

5 т. за студия  
(но не повече от 10 т.) 

 
 

A7 

Цитирания, отразени в WoS и Scopus 
За всяко професионално направление се 

използва специфичен параметър К 

K т. за цитат 
 

 
0.5 т. за цитат 

(за „доктор на науките“, „доцент“ и 

„професор“ – минимум 10 % максимум 40 
%  от изискуемите точки по показателите от 

група А) 

A8 

Други цитирания, отразени в научни 

трудове от специфичните бази данни по т. 
А5 

  Показатели група Б  (академични резултати в преподавателската дейност) 

Б1 
Ръководство на успешно защитил 

докторант 
100/n т.  (n – брой ръководители)  

Б2 
Ръководство на успешно защитил 

дипломант 
10/n т. (не повече от 60 т.) 

Б3 Ръководство на пост-докторант 20 т./n за година  

 

Б4 

Публикуван, рецензиран учебник за 

студенти и/или докторанти 
(вкл. електронен) 

u×60  
u – процентно участие на съавтора въз 

основа на съдържанието, разделителен 
протокол или броя на авторите. 

 (не повече от 60 т.) 
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Б5 
Публикувано, рецензирано учебно 

помагало за студенти, специализанти 
и/или докторанти (вкл. електронно). 

u×30  

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 

 (не повече от 30 т.) 

Б6 
Документирани лекции по покана на 

чуждестранни висше училища и научни 

организации. 

2 т. за лекция  
(не повече от 20 т.) 

Б7 
Водене на образователни курсове, 

семинари и практически обучения извън 

учебния план. 

1 т. на 3 часа (не повече от 20 т., а за научни 
организации - не повече от 50 т.) 

  Показатели група В (приложни научни резултати)  

В1 

Подаденa заявка за патент в страната или 

чужбина (БПВ, WIPO, EPO, USPO, 
CNIPO, JPO), по международен, 

регионален или национален ред, по която 

лицето е изобретател /съизобретател. 

u × 30 т.    
u – процент участие 

В2 

Издаден регионален или международен 

патент  (WIPO, EPO, USPO, CNPO) по 
която лицето е изобретател 

/съизобретател. 

u × 100 т.    
u – процент участие 

В3 

Издаден национален патент (БПВ) по 

която лицето е изобретател 
/съизобретател. 

u × 50 т.    
u – процент участие 

 

В4 

Регистриран полезен модел/ промишлен 

дизайн, по която лицето е автор/ съавтор, 
в страната или чужбина. 

u × 15 т.    

u – процент участие 

В5 

Ръководство на успешно приключил 

научен или научно-приложен, или 
образователен  проект/етап с външно за 

организацията финансиране или принос 
(in kind contribution) за проекти тип 

категория В на ЕDA (с бюджет не по-

малък от 10 МРЗ) 

40 т. за национален 
80 т. за международен 

съответно 20т.; 40 т. за етап 
(не повече от 80 т.) 

В6 

Координатор (институционален, научен, 

по изпълнение), ръководител на работен 
пакет или друга междинна ръководна 

длъжност на успешно приключил научен 

или научно-приложен, или образователен  
проект/етап с външно за организацията 

финансиране или принос (in kind 
contribution) за проекти тип категория В 

на ЕDA (с бюджет не по-малък от 10 

МРЗ) 

20 т. за национален 

40 т. за международен 
съответно 10т.; 20 т. за етап 

(не повече от 80 т.) 
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В7 

Участие в успешно приключил научен 

или научно-приложен, или образователен  
проект/етап с външно за организацията 

финансиране или принос (in kind 

contribution) за проекти тип категория В 
на ЕDA (с бюджет не по-малък от 10 

МРЗ) 

10 т. за национален 
20 т. за международен 

Съответно 5 т.; 10 т. за етап 

(не повече от 40 т.) 
 

В8 

Получени средства (по разделителен 

протокол) от научни, образователни или 
иновационни проекти с външно за 

организацията финансиране.  Проектите 

трябва да включват успешно приключил 
етап. 

1 т. за сума от 3 MPЗ, 
не повече от 100 т. 

В9 
Получени средства от продажба на 

интелектуална собственост. 
1 т. за сума от 2 МРЗ 

В10 
Академични преводи и преводи на 

стандарти. 

u×20 т.  

u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите   

В11 Научно - популярна публикация 

книга – 10 т. 

статия – 1 т. 
(не повече от 15 т.) 

В12 
Учебници и учебни помагала, които се 

използват в училищната мрежа и са 

издадени съгласно правилата на МОН. 

u × 40 т. за учебник 
u × 20 т. за помагало 

 
u – процент участие 

В13 

Участие в изготвяне на национални 
документи от стратегическо значение,  

документирано със заповед или договор 

за възлагане на министерство или 
национална/ държавна агенция за участие 

в работна група 

u × 20 т. 

u – процент участие 
(не повече от 30 т.) 

В14 
Експертни доклади/становища за 

държавни институции. 

u × 5 т. 

u – процент участие 
(не повече от 10 т.) 

 
В15 

Документирани рецензии за списания, 

включени в WoS/Scopus. 
Документирани рецензии в списания, 

реферирани в специфични бази данни 

 

1 т. за WoS, Scopus 
 

0.5 т. за специфични бази данни 

(не повече от 10 т.) 

В16 Създаден и внедрен програмен продукт 
2 т.  

(не повече от 6 т.) 

В17 

Създаден проект/ансамбъл в областта на 

архитектурата, строителството или 
геодезията,, класиран на международен 

конкурс/изложба или с отличие от 

10 т.  
(не повече от 50 т.) 
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международни професионални форуми 

или организации 

В18 

Създаден архитектурен проект/ансамбъл в 

областта на архитектурата, 
строителството или геодезията, класиран 

на национален конкурс/изложба 

5 т.  
(не повече от 20 т.) 

В19 

Участие в организационен или научен 

(програмен) комитет на конгрес/ 
конференция/симпозиум 

международна – u × 10 

национална – u × 5 
u – процент участие 
(не повече от 20 т.) 

В20 
Национални научни награди и награди от 

международни и чуждестранни 

академични организации 

5т. (не повече от 10 т.) 

 

VІ. ОБЛАСТ 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

Професионални направления 6.1. Растениевъдство, 6.2. Растителна защита, 6.3. 

Животновъдство, 6.4. Ветеринарна медицина, 6.5. Горско стопанство 

  Показател Точки 

  Показатели група A (научна дейност – резултати и отзвук)  

А1 

Монография Тип 1 или 2 или равностойни 
по брой точки публикации, както e 

отразено в т. А2 и т.  А5  
Тип 1 – отразена в WoS или Scopus  

Тип 2 – всички останали, които отговарят 
на дефиницията на параграф 1 т.10 от ДР 

на ЗРАСРБ. 

Тип 1 – u×120 т. 

Тип 2 – u×60 т. 
u – процентно участие на съавтора въз 

основа на съдържанието, разделителен 
протокол или броя на авторите. 

A2 

Научни публикации, отразени в базите 
данни WoS и/или Scopus (научни статии, 

студии, обзори, глави от книги, от 

монографии или от сборници) 

За публ. в горните 10 % - 60 т. 
За публ. в списания кат. Q1 - 40 т. 

За публ. в списания кат. Q2 - 25 т. 
За публ. в списания кат. Q3 - 15 т. 

За публ. в списания Q4 - 12 т. 
За други публикации, отразени в WoS и/или 

Scopus - 10 т. 

A3 
Придобита образователната и научна и 

научна степен „доктор“ 
50 т. 

A4 
Придобита научна степен „доктор на 

науките“ 
130 т. 

A5 

Научни публикации, отразени в 

специфични за научната област бази данни 
(AGRIS, EBSCO, PubMed, Index 

Copernicus, CABI, Science Direct,   
SSRN (Elsevier), Националния референтен 
списък на съвременни български научни 

издания с научно рецензиране на НАЦИД) 
Научни публикации в пълен текст в 

рецензирани сборници от конгреси или 
конференции. 

5 т. за публикация от специфични бази 
данни 

 
 
 

 
3 т. за публикация в сборници 

(но не повече от 10 т.) 
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A6 
Цитирания, отразени в WoS и Scopus 

За всяко професионално направление се 

използва специфичен параметър К 

K т. за цитат 

 
 
 

 
0.5 т. за цитат 

 
(за „доктор на науките“, „доцент“ и „професор“ 

– минимум 10 % и максимум 40 % от 
изискуемите точки по показателите от група А) 

A7 

Други цитирания, отразени в научни 

публикации от специфичните бази данни 
от А5 

  Показатели група Б  (академични резултати в преподавателската дейност) 

Б1 
Ръководство на успешно защитил 

докторант 

100/n т.  (n – брой ръководители) 

минимум един защитил докторант за 
заемане на академичната длъжност 

„професор“ 

Б2 
Ръководство на успешно защитил 

дипломант 
10/n т. (не повече от 30 т.) 

Б3 Ръководство на постдокторант 10 т./n за година 

Б4 
Публикуван, рецензиран учебник за 

студенти, специализанти  и/или 

докторанти (вкл. електронно) 

u×30  
u – процентно участие на съавтора въз 
основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 
 (не повече от 30 т.) 

Б5 

Публикувано рецензирано учебно 

помагало за студенти, специализанти 
и/или докторанти (вкл. Електронно) 

u×20  
u – процентно участие на съавтора въз 

основа на съдържанието, разделителен 
протокол или броя на авторите. 

 (не повече от 20 т.) 

Б6 

Документирани лекции по покана на 

чуждестранни висши училища или научни 
организации. 

2 т. за лекция  

(не повече от 20 т.) 

Б7 
Водене на образователни курсове, 

семинари, практически обучения извън 

учебния план 

1 т. на 3 часа (не повече от 15 т.) 

  Показатели група В (приложни научни резултати)  

В1 

Подаденa заявка за патент в страната или 
чужбина (БПВ, WIPO, EPO, USPO, 

CNIPO, JPO), по международен, 
регионален или национален ред, по която 

лицето е изобретател /съизобретател. 

u × 50 т.    

u – процент участие 

В2 

Издаден регионален или международен 

патент  (WIPO, EPO, USPO, CNPO) по 
която лицето е изобретател 

/съизобретател. 

u × 100 т.    
u – процент участие 

В3 
Издаден национален патент (БПВ) по 

която лицето е изобретател 

/съизобретател. 

u × 50 т.    

u – процент участие 
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В4 

Регистриран национален полезен модел/ 
промишлен образец по която лицето е 
автор/съавтор в страната или чужбина. 

u × 15 т.    

u – процент участие 

В5 

Издаден сертификат за нов сорт 
растения/порода животни, за който/която 

лицето е изобретател (селекционер) и/или 
съ-изобретател (съ-селекционер) 

u × 50 т.    

u – процент участие 

В6 

Подадена заявка за изпитване на нов сорт 
растения/порода животни, за който/която 

лицето е селекционер (изобретател) и/или 
съ-селекционер (съ-изобретател) 

u × 25 т.    

u – процент участие 

В7  

Ръководство на успешно приключил 
научен или индустриален проект/етап от 

проект с външно за организацията 
финансиране и с бюджет над 20 МРЗ към 

датата на финансиране 

20 т. за национален 
40 т. за международен 

съответно 10 т.; 20 т. за етап 
(не повече от 80 т.) 

В8 

Участие в успешно приключил научен или 

индустриален проект/етап с външно за 
организацията  финансиране 

5 т. за национален 

10 т. за международен 
Съответно 3 т.; 10 т. за етап 

(не повече от 20 т.) 

В9  

Получени средства (по разделителен 

протокол) от научни или иновационни 
проекти или такива по програма „Еразъм“ 
с външно за организацията финансиране. 

Проектите трябва да включват успешно 
приключил етап. 

1 т. за сума от 3 МРЗ  
(не повече от 100 т.) 

В10 
Получени средства от продажба и/или 
лицензия на обект на интелектуална 

собственост. 

1 т. за сума от 2 МРЗ 

(не повече от 100 т.) 

В11 Научно-популярна публикация 

книга - 10 т. 

статия - 1 т. 
(не повече от 15 т.) 

В12  
Учебници и учебни помагала, които се 

използват в училищната мрежа 

u × 30 т. учебник 

u × 10 т. помагало 

u – процент участие 

В13  

Участие в изготвяне на национални 
документи от стратегическо значение, 

документирано със заповед или договор за 
възлагане от министерство или 

национална/държавна агенция за участие в 
работна група 

u×20 т.  
u – процент участие  
(не повече от 30 т.) 

В14 
Експертни доклади/становища за 

държавни институции 

u × 5 т. 
u – процент участие 

(не повече от 10 т.) 

В15 

Участия в редакционна колегия или 

рецензии за списания, включени в 
WoS/Scopus 

1 т. 
(не повече от 10 т.) 
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В16  

Участие в научен или организационен 

комитет на конференция (минимум 60 
участници) 

(международна – минимум 30 участници 

от чужбина) 

международна – u × 10 

национална – u × 5 
u – процент участие 
(не повече от 20 т.)  

В17  

Национални научни награди и награди от 

международни и чуждестранни 
академични организации 

5 т. 
(не повече от 10 т.)  

 

VІІ. ОБЛАСТ 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ 

Професионални направления 7.1. Медицина, 7.2., Стоматология 7.3. Фармация, 7.4. 

Обществено здраве, 7.5. Здравни грижи, 7.6 Спорт 

  Показател Точки 

  Показатели група A (научна дейност – резултати и отзвук)  

A1 

Монография Тип 1 или 2 или равностойни 

по брой точки публикации, както е 
указано в т. А2 и т. А5  

Тип 1 – отразена в WoS или Scopus  

Тип 2 – всички останали, които отговарят 
на дефиницията на параграф 1 т.10 от ДР 

на ЗРАСРБ. 

Тип 1 – u×120 т. 
Тип 2 – u×60 т. 

u - процентно участие на съавтора въз 

основа на съдържанието, разделителен 
протокол или броя на авторите. 

A2 

Научни публикации, отразени в базите 
данни WoS и/или Scopus (научни статии, 

студии, обзори, глави от книги, от 
монографии или от сборници) 

За публ. в горните 10 % - 60 т. 

За публ. в списания кат. Q1 - 40 т. 
За публ. в списания кат. Q2 - 25 т. 

За публ. в списания кат. Q3 - 15 т. 
За публ. в списания кат. Q4 – 12 т. 
За други публикации отразени в 

WoS/Scopus - 10 т. 

 
A3 

Придобита образователната и научна 
степен „доктор“ 

 
50 т.  

A4 
Придобита научна степен „доктор на 

науките“ 
130 т.  

A5 

Научни публикации, отразени в 

специфични за научната област бази данни  
Специфични бази данни за професионални 
направления 7.1 до 7.5: PubMed /MedLine, 

EMBASE, EBSCO, Index Copernicus; 
Националния референтен списък на 

съвременни български научни издания с 
научно рецензиране на НАЦИД) 

Специфични бази данни за ПН 7.6: 
ERIHPLUS, EBSCO, EBSCO-SPORTDiscus, 
DOAJ, Националния референтен списък на 

съвременни български научни издания с 
научно рецензиране на НАЦИД) 

5 т. за публикация 
 

(но не повече от 10 т.) 
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А6 
Научни публикации в рецензирани, 

тематични сборници от конгреси или 
конференции. 

3 т. за публикация в сборник 
(но не повече от 10 т.) 

A7 

Цитирания, отразени в WoS и Scopus 

За всяко професионално направление се 
използва специфичен параметър К 

 

K т. за цитат във WoS, Scopus  
0.5 т. за цитат в специфични бази данни 

(за „доктор на науките“, „доцент“ и 
„професор“ - минимум 10 % и максимум 

40% от изискуемите точки по показатели от 

група А)  
A8 

Други цитирания в научни публикации, 
отразени в специфичните бази данни от 

А5. 

  Показатели група Б  (академични резултати в преподавателската дейност) 

Б1 
Ръководство на успешно защитил 

докторант. 

100/n т.  (n – брой ръководители) 

минимум един защитил докторант за 
заемане на академичната длъжност 

„професор“ 

Б2 
Ръководство на успешно защитил 

дипломант. 
10/n т. (не повече от 60 т.) 

Б3 Ръководство на постдокторант 20 т./n за година 

Б4 Ръководство на специализант 
10  т. специализант  

(не повече от 45 т.) 

Б5 

Публикуван, рецензиран учебник за 
студенти, специализанти и/или 

докторанти 

(вкл. електронен) 

u×60 т. 
u-процент участие 

(не повече от 60 т.) 

Б6 
Публикувано, рецензирано учебно 

помагало за студенти, специализанти 

и/или докторанти (вкл. електронно) 

u×30 т. 
u-процент участие 

(не повече от 30) 

Б7 

Документирани лекции в чужбина по 

покана на чуждестранни висши училища 
или научни организации 

2 т. за лекция,  
(не повече от 20 т.) 

Б8 
Водене на образователни курсове, 

семинари, практически обучения извън 

учебния план 

1 т. за 3 часа (не повече от 15 т.) 

  Показатели група В (приложни научни резултати)  

В1 

Подаденa заявка за патент в страната или 
чужбина (БПВ, WIPO, EPO, USPO, CNIPO, 

JPO), по международен, регионален или 
национален ред, по която лицето е 

изобретател /съизобретател 

u × 50 т.    
u – процент участие 

В2 
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Издаден регионален или международен 
патент  (WIPO, EPO, USPO, CNPO),. по която 

лицето е изобретател /съизобретател. 

u × 100 т.    
u – процент участие 

В3 
Издаден национален, патент  (БПВ), по който 

лицето е изобретател /съизобретател 
u × 30 т.    

 

В4 

Регистриран полезен модел/ промишлен 
дизайн, по който лицето е автор/ съавтор в 

страната или чужбина. 

u × 15 т.    

u – процент участие 

В5 

Ръководство на успешно приключил 

научен или научно приложен, 
образователен проект/етап с външно за 
организацията финансиране по договор 

национален – 20 т. 

международен – 40 т. 
съответно 10 т.; 20 т. за етап 

(не повече от 80 т.) 

В6 

Участие в успешно приключил научен, 
научно приложен, образователен 

проект/етап с външно за организацията 

финансиране. 

5 т. за национален 
10 т. за международен 

съответно 3 т.; 5 т. за етап 

(не повече от 20т.) 

В7 

Получени средства (външно за 
организацията финансиране) от научни 

или иновационни проекти или такива по 

програмата „Еразъм“ (без 
международната мобилност) по 

разделителен протокол.  Проектите трябва 
да включват успешно приключил етап. 

1 т. за сума от 3 MPЗ 
(не повече от 100 т.) 

В8 
Получени средства от продажба на 

интелектуална собственост. 

1 т. за сума от 2 МРЗ 

(не повече от 100 т.) 

В9 Научно-популярна публикация 
книга – 10 т. 
статия – 1 т. 

(не повече от 20 т.) 

В10 
 

Учебници и учебни помагала, които се 
използват в училищната мрежа  

учебник – u×40  
помагало – u×20 

u – процент участие 

В11 

Участие в изготвяне на национални 

документи от стратегическо значение, 
експертни доклади/становища,  експертни 

съвети, документирано със заповед или 

договор за възлагане от министерство или 
национална/държавна агенция за участие 

в работна група 

u×30 т.  
u – процент участие  

(не повече от 30 т.) 

В12 

Рецензии за списания, включени в 

WoS/Scopus 
Рецензии за конкурси по ЗРАС или на 

научни проекти. 

5 т. за WoS, Scopus 
3 т. за останалите 

(не повече от 15 т.) 



27 

 

 

В13 

Придобита специалност по линия на 

следдипломното обучение на медицински 
специалности и специалности в системата 

на здравеопазването 

20 т. за специалност  

 

 
 

 
В14 

Други специфични за ПН 7.6. Спорт - 

Спортни постижения (треньори, 
кондиционни треньори, психолози, 

лекари, кинезитерапевти, треньори по 

адаптирана физическа активност - 
индивидуално): 

Олимпийски игри, Параолимпийски игри 
и Спешъл олимпикс – до 16 място 

 

Световни първенства – до 12 място 
 

Европейски първенства – до 8 място 
 

Световни и Европейски купи – до 6 място 

 
Държавни първенства – до 3 място 

 
 

 
 

 
 
 

 
- 20 т. 

 
- 15 т. 

 

- 10 т. 
 

- 10 т. 
 

- 5 т. 

В15 

Национални научни награди и награди от 

международни и чуждестранни 
академични организации 

5т. (не повече от 10 т.) 

В16 

Участие в редакционни колегии на 

списания индексирани в Scopus/WoS 

Гл. редактор – 5т. на година 
Член на ред. Колегия – 1 т. на година 

(не повече от 30 т.) 

В17 

Участие в организационен или научен 

комитет на национален и/или 
международен конгрес (конференция) 

Международна – u x 10 

Национална u x 5 
(не повече от 20 т.) 

В18 

Други специфични за ПН 7.1. Медицина и 
ПН 7.2 Стоматология – внедрена нова 

хирургична техника, нов диагностичен 
метод, или терапевтичен подход. 

(доказани, съответно с реферат/ доклад/ 
медицински протоколи/ становища на 
съответните медицински организации 

и/или експертни съвети на МЗ). 

по 5 т.  

(Но не повече от 10 т.) 
 

VІІІ. ОБЛАСТ 8. ИЗКУСТВА 

Професионални направления 8.1. Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство, 8.3. 

Музикално и танцово изкуство, 8.4. Театрално и филмово изкуство  

  Показател Точки 

  
Показатели група A (научна и художествено-творческа дейност – резултати и 

отзвук)  

A1 
Монография Тип 1 или 2 или равностойни 

по брой точки публикации, както  е 
указано в т. А2 и т. А5  

Тип 1 – u × 120 т. 
Тип 2 – u × 100 т.  

u – процентно участие на съавтора въз 
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Тип 1 – отразена в WoS или Scopus  

Тип 2 – всички останали, които отговарят 
на дефиницията на параграф 1 т.10 от ДР 

на ЗРАСРБ. 

основа на съдържанието, разделителен 

протокол или броя на авторите. 

A2 

Научни публикации, отразени в издания 

реферирани в базите данни WoS и/или 
Scopus (научни статии, студии, обзори, 

глави от книги, от монографии или от 
сборници) 

За публ. в горните 10 % - 60 т. 
За публ. в списания кат. Q1 - 40 т. 

За публ. в списания кат. Q2 - 30 т. 
За публ. в списания кат. Q3 - 25 т. 

За публ. в списания кат. Q4 - 20 т. 
За други публикации, отразени в WoS и/или 

Scopus - 15 т. 

A3 
Присъдена образователната и научна 

степен „доктор“ 
50 т.  

A4 
Присъдена научна степен „доктор на 

науките“ 
130 т.  

A5 

Научни публикации, отразени в 
специфични за научната област бази 

данни 
(CEEOL, EBSCO, RePEc, ProQuest, 

eLibrary.ru, Index Copernicus, HeinOnline, 
DOAJ, Националния референтен списък 

на съвременни български научни издания 

с научно рецензиране на НАЦИД) 

15 т. за статия 

20 т. за студия 

A6 

Научни публикации в рецензирани, 
тематични сборници от конгреси или 
конференции, или специализирани 

издания в областта на изкуствата с 
анонимно рецензиране, отразени в 

специфични за научната област бази 
данни 

15 т. за статия 
20 т. за студия 

A7 Творческа изява в областта на изкуствата 
25 т. за водеща изява  

10 т. за поддържаща изява  

А8 
Цитирания, отразени в WoS и Scopus 

За всяко професионално направление се 

използва специфичен параметър К 

K т. за цитат 

А9 

Други цитирания и рецензии за 
реализирани авторски продукти, 

творчески изяви и научни трудове в 

издания и медии, специализирани в 
областта на изкуствата. 

3 т. за рецензия в чужбина 
1 т. за рецензия в страната 

2 т. за цитат в чужбина 
0.5 т. за цитат в страната  

А10 

Реализиран/внедрен авторски/ съавторски 
продукт (компютърен продукт, бази 

данни, софтуер, друг обект на авторското 
право) в областта на литературата и 

изкуството, в страната или чужбина. 

50 т.    за продукт 

 
15 т. за кратък продукт 
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  Показатели група Б  (академични резултати в преподавателската дейност) 

Б1 
Ръководство на успешно защитил 

докторант 
100/n т.  (n – брой ръководители)  

Б2 
Ръководство на успешно защитил 

дипломант 
10/n т.  

(не повече от 60 т.) 

Б3 Ръководство на постдокторант 20 т./n за година 

Б4 

Публикувани рецензирани учебник (в 
областта на изкуствата*) или учебно 
помагало за студенти, специализанти 

и/или докторанти (вкл. електронно) 

*u × 40 т. 

u × 20 т. 
u – процентно участие на съавтора въз 

основа на съдържанието, разделителен 
протокол или броя на авторите. 

Б5 
Документирани лекции по покана на 

чуждестранни висши училища, научни 
организации или културни институции 

10 т. за лекция  
(не повече от 30 т.) 

Б6 

Водене на образователни курсове, 

семинари, практически обучения извън 
учебния план 

1 т. на 3 часа  
(не повече от 20 т.) 

  Показатели група В (приложни научни резултати)  

В1 

Регистрирано произведение на 

литературата и изкуството, което е 
резултат на творческа дейност и е 

изразено по какъвто и да е начин и в 
каквато и да е обективна форма 

u × 50 т.    
u – процент участие 

В2 

Издаден регионален или международен 
патент (WIPO, EPO, USPO, CNPO)  по 

който лицето е изобретател/ 
съизобретател 

u × 100 т.    

u – процент участие 

В3 
Издаден национален патент (БПВ) по 

който лицето е изобретател/ 

съизобретател 

u × 30 т.    
u – процент участие 

В4 

Регистриран полезен дизайнерски модел, 

по който лицето е автор/съавтор в 
страната или чужбина. 

u × 15 т.    
u – процент участие 

В5 

Ръководство на успешно приключил 
научен или творчески проект/етап от 

проект с външно за организацията 
финансиране 

национален – 20 т. 
международен – 40 т.  

съответно 10 т.; 20 т. за етап 
(не повече от 80 т.) 

В6 

Участие в успешно приключил научен 
или творчески проект/етап с външно за 

организацията финансиране по договор 
със стопанска организация (или 

юридическо лице) 

национален - 5 т. 

международен – 10 т. 
съответно 3 т.; 5 т. за етап 
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В7 

Получени средства от научни или 

творчески проекти или такива по 
програмата Erasmus+ (по разделителен 

протокол). Проектите могат да включват 

успешно приключил етап. 

1 т. за сума от 3 MPЗ за ръководител 
0,5 т. за сума от 3 МРЗ за участник в екип 

(не повече от 30 т.) 

В8 

Получени средства от продажба на 

интелектуална собственост/ авторски 
права. 

1 т. за сума от 2 МРЗ 
(не повече от 100 т.) 

 
В9 

Научно-популярна публикация или 

документирано публично представяне на 
произведение на литературата или 

изкуството. 

 
статия/представяне – 1 т. 

книга – 10 т. 
 

(не повече от 15 т.) 

В10 

Награда за реализирано произведение на 
литературата и изкуството или творческа 
изява в областта на изкуствата, получена 

на професионален форум или от културна 
институция. 

на международни форуми 

категория А - 10 т. 
категория Б – 5 т. 

други – 1 т 

на национални форуми 
с държавна подкрепа – 5 т. 

други – 1 т. 

В11 

Участие в изготвяне на национални 

документи от стратегическо значение 
(вкл. експертни доклади), документирано 

със заповед/договор от 

министерство/държавна агенция за 
участие в работна група. 

u×50 т.  
u – процент участие  

(не повече от 20 т.) 

 

 
В12 

Участие в организационен, научен 
комитет  на конгрес, конференция  

 
международна – u × 10 

национална – u × 5 
u – процент участие 

(не повече от 20 т.) 

 
В13 

Ръководство или участие в майсторски 

клас (ателие, уъркшоп, семинар, 
конференция) – най-малко 15 акад. часа - 

в областта на изкуствата. 

за ръководство в чужбина – 10 т. 

 за ръководство в България – 5 т. 
за участие в чужбина – 3 т. 

за участие в България – 1 т. 

В14 Академични преводи в областта 20/n т. 

В15 

Участие в редакционни колегии на 
списания, включени WoS/Scopus или в 

специфичните за научната област бази 
данни. 

главен редактор – 5 т. на година 
член на редколегия - 1 т. на година 

(не повече от 30 т.) 

В16 
Учебници и учебни помагала, които се 
използват в училищната мрежа. 

учебник – 40/n т. 
помагало – 20/n т. 

В17 

Национални научни награди и награди от 

международни и чуждестранни 
академични организации. 

5 т. 

(не повече от 10 т.) 
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ІX. ОБЛАСТ 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 

Професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ и 9.2. „Военно дело“ 

  Показател Точки 

  Показатели група A (научна дейност – резултати и отзвук)  

A1 

Монографии (задължителна) 
Тип 1 – отразена в WoS или Scopus  

Тип 2 – всички останали, които отговарят на 
дефиницията на параграф 1 т.10 от ДР на 

ЗРАСРБ. 

(за заемане на академична длъжност 
„доцент“ или „професор“ минимум една 

монография тип 1 или тип 2) 

Тип 1 – u × 120 т. 

Тип 2 – u × 80 т. 
u – процентно участие на съавтора въз 

основа на съдържанието, разделителен 
протокол или броя на авторите. 

A1 

Научни публикации, отразени в базите данни 
WoS и/или Scopus (научни статии, студии, 

обзори, глави от книги, от монографии или 
от сборници)  

За публ. в горните 10 % - 70 т. 
За публ. в списания кат. Q1 - 60 т. 
За публ. в списания кат. Q2 - 50 т. 
За публ. в списания кат. Q3 - 40 т. 
За публ. в списания кат. Q4 - 30 т. 

За други публикации, отразени в WoS и/или 
Scopus - 25 т. 

A3 
Придобита образователна и научна степен 

„доктор“ 
50 т. 

A4 
Придобита научна степен „доктор на 

науките“ 
130 т.  

A5 

Научни публикации, отразени в специфични 

за научната област бази данни: (EBSCO, 
Discover, CEEOL, RePEc, Index Copernicus, 

DOAJ, ERIH PLUS, eLIBRARY.RU, 

ProQuest) 

15 т. за студия 
10 т. за статия 

А6 

Публикации в рецензирани тематични 
сборници, които не са отразени в базите 

данни и които са: 
- издадени от международни академични/ 

научни издателства*; 

- издадени от национални академични/ 
научни издателства**; 

- издадени от STO NATO, EDA EU**. 

 
15 т. за студия* 

10 т. за статия* 
 

10 т. за студия** 
5 т. за статия** 

 

А7 Цитирания, отразени в WoS и Scopus 5 т. за цитат 

(за доктор на 
науките, доцент и 

професор - 
минимум 10 % от 

изискуемите в 
табл. 1 точки по 
показатели група 

А) 

A8 
Цитирания в публикации, отразени в 
специфичните научни бази данни по т. А5 

3 т. за цитат 

A9 

Цитирания в публикации в рецензирани 

тематични сборници и в защитени 

дисертационни трудове: 

- издадени от международни академични/ 

научни издателства, включително цитирания 

във STO NATO, EDA EU (защитени в 

чужбина); 

- издадени от национални академични 

издателства (защитени в страната). 

 

 
2 т. 

 
 
 

1 т. 
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  Показатели група Б  (академични резултати в преподавателската дейност) 

Б1 Ръководство на успешно защитил докторант 

100 т. 

минимум един защитил докторант за 
заемане на академичната длъжност 

„професор“ 

Б2 Ръководство на успешно защитил дипломант 
10 т.  

(не повече от 60 т.) 

Б3 Ръководство на постдокторант  
20 т.  

(не повече от 40 т.) 

Б4 
Публикуван, рецензиран университетски 

учебник 

(включително електронен) 

70/n т. 

Б5 
Публикувано, рецензирано университетско 
учебно помагало (включително електронно) 

40/n т. 

Б6 
Документирани лекции в чужбина в 
чуждестранни научни институции  

5 т. за лекция  
(не повече от 30 т.) 

Б7 
Водене на образователни курсове, семинари и 
практически обучения извън учебния план   

5 т. за 6 часа (не повече от 30 т.) 

  Показатели група В (приложни научни резултати)  

 

В1 

Подаденa заявка за патент в страната или 
чужбина (ПВ, WIPO, EPO, USPO, CNIPO, 

JPO), по международен, регионален или 
национален ред, по която лицето е 

изобретател /съизобретател. 

u × 50 т. 

u – процент участие 

В2 
Издаден регионален или международен 

патент  (WIPO, EPO, USPO, CNPO). по която 

лицето е изобретател /съизобретател. 

u × 100 т. 
u – процент участие 

В3 
Издаден национален патент (Патентно 

ведомство)  по който лицето е изобретател/ 

съизобретател 

u × 20 т.  
 u – процент участие  

В4 

- Регистриран полезен модел/ промишлен 
дизайн, по който лицето е автор/ съавтор в 

страната или чужбина. 

- Създаден и регистриран и/или внедрен 
програмен продукт и/или управленски модел 

в страната 

u × 15 т. 
u – процент участие 

 
u × 5 т. 

u – процент участие 

В5 

Ръководство на успешно приключил научен 
или научно-приложен проект с външно за 

организацията финансиране и с бюджет над 
20 МРЗ или принос (in kind contribution) за 
проекти тип категория В на EDA (European 

defense agency) 

40 т. за национален 

80 т. за международен 
(не повече от 80 т.) 

В6 
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Участие в екип на успешно приключил 
научен или научно-приложен проект с 

външно за организацията финансиране или 
принос (in kind contribution) за проекти тип 

категория В на EDA (European defense 

agency) 

национален 10 т. 

международен 15 т. 
(не повече от 30 т.) 

В7 

Получени средства (по разделителен 
протокол) от научни или иновационни 

проекти или такива по програмата Erasmus+ 
(не се включват мобилности). Проектите 
трябва да са с външно за организацията 

финансиране и да включват успешно 
приключил етап. 

1 т. за сума от 3 MPЗ 
(не повече от 100 т.) 

В8 
Получени средства от продажба на 

интелектуална собственост. 
1 т. за сума от 2 МРЗ 

В9 Научно-популярна публикация 
книга – 10 т. 

статия – 1 т. 

В10 

Рецензии за: 

- научни издания, реферирани в Scopus и 
WoS; 

- научни издания, реферирани специфичните 

бази данни: EBSCO, Discover, CEEOL, 
RePEc, Index Copernicus, DOAJ, ERIH PLUS, 

eLIBRARY.RU, ProQuest); 
- международни академични/научни 

издателства 

- национални академични/ научни 
издателства 

 

5 т. 
3 т. 

 

 
 

2 т. 
1 т. 

(не повече от 15 т.) 

В11 
Участие в редакционни колегии на списания, 
включени WoS/Scopus или в специфичните 

за научната област бази данни 

главен редактор – 5 т. на година 
член на редколегия - 1 т. на година 

(общо не повече от 15 т.) 

В12 

Участие в изготвяне на национални 
документи от стратегическо значение, 

документирано със заповед от министерство 

или национална/ държавна агенция за 
участие в работна група 

u × 30/n т. 
(не повече от 30 т. и не по-малко от 5 т. на 

документ) 

В13 

Участие в изготвяне на национални 

образователни документи за държавни 
образователни стандарти и национални 

учебни програми 

5/n т. на документ 
(общо не повече от 30 т.) 

В14 

Експертни доклади по писмена заявка от 
органи на международни институции, 

организации и органи (UNESCO, ООН, ЕС, 

НАТО и др.), които не се заплащат. 

5 т. на документ 
(общо не повече от 30 т.) 

В15 
3/n т. на документ 

(общо не повече от 20 т.) 
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Експертни доклади по писмена заявка от 
държавни и общински институции и органи, 

които не се заплащат. 

В16 
Експертни становища за изпълнителната, 

законодателната, съдебната и местна власт, 

които не се заплащат. 

1 т. на документ  
(общо не повече от 10 т.) 

В17 

Академични преводи на специализирана 

литература за направлението: 
- над 100 стр. 

- от 20 до 100 стр. 

- до 20 стр. 

 
 

15 т. 
10 т.  

3 т. 
(но не повече от 20 т.) 

В18 

Председател на научен комитет на научна 
конференция: 

- международна; 
- национална. 

Участие в научен комитет на научна 
конференция: 

- международна; 

- национална. 

 
5 т. 

3 т. 
 

 
2 т. 
1 т. 

(общо не повече от 30 т.) 

В19 
Национални научни награди от 

международни и чуждестранни академични 

организации 

5 т. (не повече от 10 т.) 

 

Забележки 

1. Изпълнението на минималните национални изисквания е само условие за допускане 

до участие в процедурите по ЗРАСРБ. 

2. Министерството на образованието и науката чрез НАЦИД поддържа Списък на 

научните издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация и таблица със специфичните за професионалните направления коефициенти К 

по Web of Science. Стойността на К се взема от таблица, актуална към датата на обявяване на 

конкурса в Държавен вестник, като К винаги е по-голям или равен на 1; 

3. Една публикация, отразена в повече от една база данни, се отчита само веднъж.  

4. По показател А1 при заемане на АД „доцент” или “професор“ се изпълняват 

изискванията за брой точки, равностойни най-малко на монография тип 2 (чл. 24, ал. 1, т. 3 и 

чл. 29, ал. 1, т. 4 от ЗРАСРБ). 

5. Когато монографията за съответната област на висше образование е описана в 

Таблица 2 като задължителна, това се отнася за заемане на академичните длъжности „доцент“ 

и „професор“. 

6. По отношение на монографиите с повече от един автор следва да е налице 

задължително разделителен протокол между авторите, като за да се зачита трудът за 
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монографичен, авторът следва да има самостоятелно брой страници, отговарящи на 

дефиницията за монография. При авторство на по-малък брой страници участието на 

съответния автор се счита за глава от книга/студия/статия. 

7. Специфични изисквания при установяване на показателите за различните 

академични длъжности: 

а) „главен асистент“ - не се изисква изпълнение на допълнителни показатели след 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“; 

б) „доцент“ - не могат да се повтарят доказателства по различните показатели, 

представени за придобиването на образователната и научна степен „доктор“ и за 

придобиването на научната степен „доктор на науките“ (чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ); 

в) „професор“ - не могат да се повтарят доказателства по различните показатели, 

представени за придобиването на образователната и научна степен „доктор“, на научната 

степен „доктор на науките“ и за заемането на академичната длъжност „доцент“ (чл. 29, ал. 1, 

т. 3 от ЗРАСРБ); 

г) точките за придобити образователна и научна степен „доктор“ или научна степен 

„доктор на науките“ се използват еднократно при заемане на академична длъжност. 

д) за всяка публикация, представена в процедура за придобиване на научна степен и за 

заемане на академична длъжност, се описва личният авторски принос на кандидата.  

8. От общия брой цитирания се изваждат тези, при които цитираната и цитиращата 

публикация имат поне един общ автор (т.е. автоцитатите). Всяка цитирана публикация се брои 

само веднъж за дадена цитираща публикация независимо от това колко пъти е спомената в 

текста на цитиращата статия. Могат да се представят цитирания от всички трудове на 

кандидата, като представените за целите на една процедура не могат да бъдат използвани в 

друга. 

9. С удостоверение от съответния издател за „публикувани“ се приемат и статии, 

студии, монографии и др., приети за печат в издания, които притежават ISSN или ISBN, както 

и публикации, които притежават дигитален идентификатор на обекта (DOI).  

10. При международни проекти се отчитат само средствата, които са привлечени за 

използване от българските учени, включени в проекта. 

11. Q1, Q2, Q3 и Q4 обозначават четирите квартила (четвъртини), в които Journal 

Citation Reports (JCR) на Web of Science и Scimago Journal Rank (SJR) на Scopus групират 

научните списания с импакт-фактор във всяка област на висше образование. За целите на 

настоящия правилник се използва най-високият квартил (best quartile) от двете бази данни за 

годината на публикуване. Ако дадена публикация е нова и се използва по процедура или 
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конкурс, но все още не е наличен квартил за изданието за съответната година на публикуване, 

за такава публикация се използва последният изчислен квартил за това издание (т.е. 

последният наличен квартил от предходните две години спрямо годината на публикуване) и 

с тези данни публикацията се вписва в Регистъра на академичния състав в  Република 

България, поддържан от НАЦИД. 

12. Принадлежността на публикация в горните 10 % се удостоверява по базите данни 

Scopus или Web of Science. В платформата Scopus в страницата на публикацията  под списъка 

на авторския колектив в полето „Citations in Scopus“ е обозначено в кой перцентил се намира 

публикацията. Публикации с перцентил 90 и повече попадат в горните 10 %. В Web of Science 

публикациите в горните 10 % могат да се проверят в платформата InCites, като се използва 

Analyze - Researches - documents in top 10%. Принадлежността на научен труд в горните 10 % 

се удостоверява в рамките на периода между датата на обявяване на конкурса в Държавен 

вестник и крайния срок за подаване на документи за конкурса.  

13. Точките за трудове с повече от 50 автори се умножават с корекционен коефициент 

0.1, а с повече от 500 автора – с 0.01   

14. Точките за трудовете по т.12 с повече от 50/500 автори не се умножават с коригиращ 

коефициент, ако кандидатът има съществен принос в статията. Даден автор има съществен 

принос в следните случаи: 

а)   предложил е идеята за изследването; 

б)  извършил е конкретен анализ или измерване, описано в труда; 

в) изработил е установката или съществена част от нея, или е осигурил качественото 

функциониране на установка, имащо ключово значение за получените резултати, или е 

отговарял за важна система от експеримента, послужила за получаване на резултата; 

г)  написал е софтуер, използван за получаването на резултата; 

д)  написал е текста на труда или обособени части от него; 

е)  представил е резултатите от труда с официално съгласие от името на колектива на 

международни научни форуми. Представянето от името на колектива трябва да бъде ясно 

указано в публикуваните материали на съответния научен форум и верифицирано от 

ръководителя на колектива; 

ж) получил е награда за съответния труд с отбелязан личен принос, присъдена от 

утвърдена международна институция, която присъжда тази награда регулярно. 

Същественият принос се удостоверява с писмо от старшия изследовател на екипа 

(ръководителя, автора за кореспонденция, официалния представител на екипа), което съдържа 
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описание на конкретния принос и уведомление/съгласие на автора на писмото то да бъде  

публикувано към публичните документи към конкурса. 

15. За академични преводи от/на чужди езици е необходимо изданията да са в обем, 

равен най-малко на обема на една монография, и с посочване на научен редактор и/или научни 

рецензенти (не важи за област 8 и 9). 

16. За Област 8. „Изкуства“: 

а) „реализиран авторски продукт“ е публично изпълнен/представен/публикуван или 

официално разпространен в киномрежа, по радио, TV, CD, DVD, VOD, VR, AR, WWW, както 

и в други публични платформи, външни и вътрешни изложбени/експозиционни/сценични 

пространства авторски театрален, танцов, музикален, визуален, аудио-визуален, филмов, 

художествен, дизайнерски, реставрационен продукт (за продуцент, драматург, режисьор, 

композитор, хореограф, оператор, изкуствовед, теоретик в сферата на артобразованието, 

арттерапията и артмениджмънта, дизайнер, художник, скулптор, сценограф, костюмограф, 

реставратор, звукорежисьор, аниматор, тоноператор и др.); самостоятелна художествена, 

дизайнерска, фотографска изложба/експозиция/инсталация/; сценография; албум; книга; 

представление; концерт; филм; 

б) „водеща (самостоятелна) творческа изява“ е изпълнение на „главна роля“ (солов или 

камерен концерт; моноспектакъл; авторски филм, музикална композиция, хореография и 

други художествени изяви) в театрален, музикален, танцов, визуален, аудио-визуален, филмов 

художествен продукт; 

в) „реализиран кратък авторски продукт“ е публично изпълнен/представен/публикуван 

или официално разпространен в киномрежа, по радио, TV, CD, DVD, VOD, VR, AR, WWW, 

както и в други публични платформи, външни и вътрешни изложбени/експозиционни/ 

сценични пространства кратък авторски театрален, танцов, музикален, визуален, аудио-

визуален, филмов, художествен, дизайнерски, реставрационен продукт (за продуцент, 

драматург, режисьор, композитор, хореограф, оператор, изкуствовед, теоретик в сферата на 

артобразованието, арттерапията и артмениджмънта, дизайнер, художник, скулптор, 

сценограф, костюмограф, реставратор, звукорежисьор, аниматор, тоноператор и др.); 

самостоятелна художествена, дизайнерска, фотографска изложба/експозиция/инсталация/; 

сценография, албум; книга; представление; концерт; филм;  

г) „поддържаща творческа изява или участие в колективен продукт“ е изпълнение на 

„поддържаща роля“ в публично изпълнен/представен/публикуван или официално 

разпространен в киномрежа, по радио, TV, CD, DVD, VOD, VR, AR, WWW, както и в други  

публични платформи, външни и вътрешни изложбени/експозиционни/сценични пространства 



38 

 

 

театрален, танцов, музикален, визуален, аудио-визуален, филмов, художествен, дизайнерски, 

реставрационен продукт (за продуцент, драматург, режисьор, композитор, хореограф,  

оператор, изкуствовед, теоретик в сферата на артобразованието, арттерапията и 

артмениджмънта, дизайнер, художник, скулптор, сценограф, костюмограф, реставратор, 

звукорежисьор, аниматор, тоноператор и др.) обща художествена, дизайнерска, фотографска 

изложба/експозиция/инсталация/пърформанс/продукт; сценография; албум; книга; 

представление; филм; сборен концерт; соло в оркестрова творба. 

17. Образователната и научна степен "доктор" може да се придобива и в условия на 

съвместно ръководство от повече от един български ръководител от висше училище или 

научна организация, получила акредитация за обучение в образователната и научна степен 

"доктор" от НАОА. Не се извършва деление на броя съръководители на докторанта, ако те са 

от различни области на висшето образование или професионални направления. 

18. Ръководители на успешно приключил научен проект/научно-приложен проект/етап 

от проект са и националният и институционалният координатор на проекта. Ръководството и 

приключването на етап се удостоверяват със справка (вкл. получена по електронен път или от 

електронна база данни) от финансиращата институция. 

19. Представените в процедурите за придобиване на научна степен и заемане на 

академична длъжност, научни и художественотворчески трудове, се проверяват за 

плагиатство 

20. За професионално направление 3.6. изискването за рецензия по т. Б4 и т. Б5 от 

Таблица 2 не се прилага. Учебните помагала по т. Б5 за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ в професионално направление 3.6. се утвърждават от титуляра на дисциплината или 

от катедрения съвет. 

21. Ръководството на постдокторант или на изследовател R2 (притежател на докторска 

степен (PhD), който все още не е установил значително ниво на независимост, както и 

изследовател с еквивалентно ниво на опит и компетентност, съгласно дефиницията на 

Европейската комисия за категории изследователи) се удостоверява със справка от ректора 

или от ръководителя на научната организация, в която е назначен  постдокторанта 

/изследователя R2.   

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 8. Откритите и незавършили до влизането в сила на постановлението процедури за 

придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност се довършват при 

досегашните условия и ред. 
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§ 9. Постановлението влиза в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен 

вестник“. 

§ 10. В двумесечен месечен срок след влизането в сила на Постановлението висшите 

училища и научните организации привеждат своите правилници в съответствие с 

изискванията на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България. 

 

 


