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

  ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  И ТЕХНОЛОГИИ 

София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 1, Тел./Факс +359 2 988 35 03, Е-mail: office@space.bas.bg, http://www.space.bas.bg 

 
ПРАВИЛНИК 

 за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) 
в Института за космически изследвания и технологии 

при Българската академия на науките 
 

Глава първа    Общи положения 
 

Чл.1. (1) Този правилник регламентира условията и реда за: придобиване на образователната 
и научна степен „доктор” и, научната степен „доктор на науките” и за заемането на 
академични длъжности в Института за космически изследвания и технологии - БАН (ИКИТ-
БАН), в съответствие с изискванията на: 

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ, бр. 38 от 
21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. -Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. 
д. № 13/2010 г.; изм.и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 
02.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 05.05.2018 г.); 
Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република 
България (Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.  Обн. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. 
ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 
2013г., доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. 
бр.56 от 6 юли 2018г.); 
Устава на БАН. 

 (2) При противоречие между различните нормативни документи предимство има юридическият 
документ от по-висок ранг.  

(3) Академичните длъжности на научно-изследователския състав в ИКИТ-БАН са: 

Хабилитирани  
    а. професор; 
    б. доцент 
Нехабилитирани 
    в. главен асистент; 
    г. асистент. 

 (4) Научните степени в ИКИТ-БАН са: 
  а. доктор (образователна и научна); 
  б. доктор на науките (научна) . 

(5) Придобитите в чужбина научни степени се признават от ИКИТ-БАН при наличие на 
удостоверение, издадено от Националния център за информация и документация и подписано 
от министъра на образованието и науката или издадено от Центъра за обучение (ЦО) на БАН.  

 
Изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в ИКИТ-БАН 

Чл. 2. (1) Кандидатите за придобиване на научната и образователна  степен „доктор“ и 
научната степен „доктор на науките“ и за заемане на академичните длъжности "главен 
асистент", "доцент" и "професор" в ИКИТ-БАН трябва да отговорят на съответните минимални 
национални изисквания към научната им дейност, съгласно чл. 2 б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, и 
определени като минимални изисквани точки по групи показатели по научни области и 
професионални направления за всяка научна степен и за всяка академична длъжност в 
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Приложение към чл. 1а, ал. 1 на ППЗРАСРБ (виж Приложение). 
(2) Изпълнението на минималните национални изисквания е само условие за допуск до 
участие в конкурсите за придобиване на научна степен „доктор“ и „доктор на науките“ и за 
заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" в ИКИТ-БАН.  
(3) Оценката за съответствие с минималните национални изисквания, както и оценяването на 
получени научни резултати, научен принос и оригиналност на представените трудове, на 
дисертационните трудове за придобиване на научни степени и на кандидатите за заемане на 
академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" се извършва от научно 
жури (НЖ), създадено и функциониращо при условията и по реда на ЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ, 
на ППЗРАСРБ-БАН и на този Правилник. 
 

Научно жури 

Чл.3. (1) Членовете на НЖ трябва да отговарят на минимални национални изисквания към 
научната дейност по чл. 2 б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ (виж Приложение). 
(2) За членове на НЖ се избират учени, включени в Публичния регистър за информация и 
документация по чл. 2а от ЗРАСРБ, хабилитирани в български висши училища или научни 
организации, с резултати в съответната специалност и/или професионално направление за 
обявения конкурс или тема на дисертационен труд, а при невъзможност - в съответната научна 
област, и/или учени от чуждестранни висши училища или научни организации с резултати в 
съответната специалност и/или професионално направление, и/или научна област. 
(3) 1. ИКИТ-БАН подава в Националния център за информация и документация по чл. 2а от 
ЗРАСРБ справки за хабилитираните учени в института за вписване в регистъра на 
хабилитираните учени в института, както и за учените, придобили образователната и научна 
степен „доктор” и/или научната степен „доктор на науките”. Справките включват 
обстоятелствата по чл.2а, ал.5 от ЗРАСРБ и за съответствието с минималните национални 
изисквания по чл. 2 б, ал. 2 и 3, индивидуалните числови стойности на наукометричните 
показатели, отразяващи научните им постижения и академичните постижения в 
преподавателската дейност, екземпляр от защитените дисертационни трудове и 
авторефератите към тях на хартиен и електронен носител, информация за издадените 
дипломи за придобита образователна и научна степен „доктор" и научна степен „доктор на 
науките", както и за избирането им на академични длъжности. Информацията се актуализира в 
срок до 14 дни от датата на издаването на нова диплома, съответно от датата на нов избор. 
                   2. Справките по т.1 се изготвят на базата на декларации от подлежащите на 
вписване в регистъра учени, включващи необходимата според т.1 информация, към която е 
приложен списък на научните постижения, формиращи наукометрични показатели по чл.2а 
ал.5, и за съответствието с минималните национални изисквания по чл. 2 б, ал. 2 и 3 от 
ЗРАСРБ. Заявените за вписване обстоятелства се удостоверяват от комисия, определена от 
НС, с участието на Научния секретар на ИКИТ-БАН, завеждащия отдел „Човешки ресурси“ и 
член на НС на ИКИТ-БАН от научно направление, различно от научното направление на 
подалия декларация учен. Верността им се декларира пред Националния център за 
информация и документация от директора на ИКИТ-БАН. 
Чл.4. (1)  За всяка конкретна процедура съставът на НЖ се предлага от съответната секция 
(първично звено), утвърждава се от Научния съвет и се назначава със заповед на Директора 
на ИКИТ-БАН.  
                    1. НЖ за защита на дисертационен труд за получаване на научната и 
образователна степен „доктор“ е в състав от пет лица, като най-малко трима са външни за 
ИКИТ-БАН. Най-малко един от членовете на журито трябва да бъде професор. Научният 
ръководител (консултантът) на докторанта не може да бъде член на журито. За председател 
на научното жури се определя вътрешен член - лице, заемащо академична длъжност от 
състава на ИКИТ-БАН. 
                   2.  НЖ за защита на дисертационен труд за получаване на научната степен „доктор 
на науките“ е в състав от седем лица, като най-малко четирима са външни за ИКИТ-БАН. Най-
малко трима от членовете на журито трябва да бъдат професори.  
                   3. НЖ за конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ е в 
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състав от пет лица, като най-малко двама са външни за ИКИТ-БАН. 
                   4. НЖ за конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ е в състав от 
седем лица, като най-малко трима са външни за ИКИТ-БАН. В състава на седемчленното жури 
се включват най-малко четирима професори. 
                   5. НЖ за конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ е в състав от 
седем лица, като най-малко трима са външни за ИКИТ-БАН. В състава на седемчленното жури 
се включват най-малко четирима професори. 
(2) В състава на НЖ по ал.1. се предвиждат винаги 2 резервни члена: 1 вътрешен и 1 външен. 
(3) 1. Заседанията на НЖ, назначено по ал. 1, са редовни, ако на тях присъстват всички 
назначени членове. Отказът на член на журито от участие в заседание по неуважителни 
причини или отказът за полагане на подпис в протокола се установява с подписите на 
присъстващите членове на журито и не е основание за спиране на процедурата. На мястото на 
отказалия да присъства член на журито заседава съответният резервен член. Решенията на 
НЖ се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство. 
(4) На своето първо заседание научното жури по ал. 1: 
1. Избира един от членовете си за председател; 
2. Взема решение за допускане на кандидатите до оценяване всъответствие с изискванията по 
чл. 2, ал. 1; 
3. Определя от състава си рецензенти за допуснатите кандидати.  
(5) Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство и се оформят 
в протокол. Протоколът съдържа като своя неразделна част мотивите за приемането на 
съответното решение, включително относно: 
1. Резултатите на кандидата, неговия научен принос, оригиналност на представените трудове и 
достоверност на представените научни 
данни; 
2. Отговорите на кандидата на бележките, посочени в рецензиите и становищата, както и на 
отправените към него въпроси; 
3. Мотиви относно приемането или неприемането на становището на кандидата в случаите по 
ал. 7. 
(6) Не моат да се провеждат заседания на журито в намален състав. Отказът от участие в 
заседание или отказът за полагане на подпис от член на журито в протокола се установява с 
подписите на присъстващите членове на журито и не е основание за спиране на процедурата. 
Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и 
гласуването се извършват чрез съответните технически средства. Изказаните мнения и 
гласуването на участващите неприсъствено членове на журито се удостоверяват с подписите 
на присъстващите членове на журито. 
(7) Когато при оценяването член на научното жури установи или се получи писмен сигнал за 
плагиатство, който не е анонимен и е мотивиран, научното жури задължително се произнася с 
решение относно наличието или липсата на плагиатство в дисертационния труд по ред 
определени от ЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ-БАН. В тези случаи, преди да се 
произнесе, научното жури дава възможност на кандидата да представи своето становище. 
(8) При постъпил сигнал за плагиатство в започнала процедура за оценяване тя не може да 
бъде прекратена поради оттегляне на документите на кандидата. 
(9) Рецензиите и становищата, резюметата на рецензираните публикации и авторефератите се 
публикуват на публичен достъп на интернет страницата на ИКИТ- БАН. Публичният достъп на 
материалите се запазва най-малко 5 години след приключване на процедурата. 
     

Приемане и обучение на докторанти в ИКИТ- БАН 

 
Чл.5. В ИКИТ-БАН се обучават докторанти по научните специалности, за които ИКИТ-БАН има 
акредитация. Обучението може да бъде в редовна и задочна форма, както и на самостоятелна 
подготовка. 
Чл.6. Заявката за отпускане на бройки за редовно и задочно обучение по научни специалности 
се гласува от Научния съвет (НС) на ИКИТ-БАН по предложение на първичните звена, след 



4 
 

обявяване на конкурс за прием в звената на БАН на редовни и задочни докторанти. 
Чл.7. (1) Конкурс за прием в звената на БАН на редовни и задочни докторанти, български 
граждани, се обявява със заповед на председателя на БАН, която се публикува в Държавен 
вестник (ДВ) и на интернет-страницата на БАН.  
(2) Конкурсът започва да тече от датата на обявяването му в ДВ. 
(3) Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от момента на 
обявяването му в ДВ. 
(4) Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават молба за допускане и следните 
документи: 
1. Автобиография ; 
2. Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър”; 
3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно 
висше училище; 
4. Медицинско свидетелство; 
5. Свидетелство за съдимост. 
(5) Редовността на документите на участниците в конкурса се проверява от комисия, съставена 
от научния секретар на ИКИТ-БАН, ръководителя на първичното научно звено, заявило 
конкурса, и завеждащия отдел „Човешки ресурси” до една седмица след изтичане срока на 
конкурса. За резултатите от проверката кандидатите се уведомяват писмено в срок до 14 дни 
от изтичане на срока на конкурса. Уведомлението играе роля на документ за 
допускане/недопускане на кандидата до участие в конкурса. При допускане на кандидата до 
участие в конкурса едновременно с уведомлението му се предоставя конспект за конкурсния 
изпит по специалността. 
(6) До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от 
дипломата за образователно-квалификационата степен „магистър” най-малко „много добър” 
(4.50). 
            (7) 1. Конкурсът за докторанти се състои от писмен и устен изпит по специалността по 
конспект, приет от НС на ИКИТ-БАН, и изпит по един избран от тях чужд език. 
                   2. Изпитът по специалността (писмен и устен) се провежда от комисия, която се 
предлага от първичното научно звено, заявило конкурса, одобрява се от НС на ИКИТ-БАН и се 
назначава от Директора. Изпитът по чужд език се провежда от комисия, която се определя от 
Центъра за обучение (ЦО) на БАН. 
            (8) Конкурсът се провежда, в рамките на една седмица, до четири месеца след датата 
на обявяването му и не по-рано от 1 месец от уведомлението за допускане до участие. 
            (9) Кандидатите за докторанти се допускат до устен изпит по специалността при успех 
от писмения изпит, не по-нисък от „много добър” (4.50). 
           (10) Успешно издържали конкурса са кандидатите, които са получили средна оценка от 
писмения и устния изпит по специалността не по-ниска от „много добър” (4.50) и оценка „добър” 
(4.00) на изпита по чужд език.  
(11) Ако за едно място кандидатстват повече от един успешно издържали конкурса кандидати, 
комисията по т. (7) 2 предлага класация на кандидатите и изборът между тях се извършва от 
НС след запознаване с класацията на комисията.  
 
Чл. 8. Обучението на докторантите включва следните дейности: 
1. Научно-изследователска и научно-приложна дейност; 
2. Посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво); 
3. Участие в научни форуми (национални и/или международни); 
4. Изпити за докторски минимум; 
5. Разработване на докторска дисертация. 
 
Чл. 9. (1) Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план. 
(2) Учебният план се изготвя от докторантите и научните им ръководители и се обсъжда и 
утвърждава от Научния съвет. 
(3) Индивидуалният учебен план се определя съгласно насочеността на докторантурата и се 
състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. 
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Индивидуалният учебен план съдържа: 
1. темата на дисертационния труд; 
2. разпределението на всички дейности по години; 
3. изпитите и сроковете за полагането им; 
4. посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участието в курсове, семинари, 
конференции и други публични научни изяви; 
5. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд. 
(4) Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по 
изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на заседанието на семинара на 
първичното звено за предварителното обсъждане. Промяната се извършва със заповед на 
директора на ИКИТ-БАН въз основа на решение на Научния съвет по предложение на 
семинара на първичното звено. 
 
Чл. 10. Докторантите полагат изпитите по индивидуалния учебен план пред назначени от 
ръководителя на приемащото структурно звено комисии в състав от най-малко 3 хабилитирани 
лица и с участието на научния ръководител на докторанта. 
 
Чл. 11. (1) Докторантите се атестират от Научния съвет в края на всяка академична година.  
(2) Докторантите представят пред семинара на първичното звено отчет за извършваните 
дейности, който съдържа научна част (докладване на получените резултати) и отчет за 
изпълнението на индивидуалния план. 
(3) Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторантите пред семинара 
на първичното звено. 
(4) Научният ръководител предлага съвместно с докторантите конкретизация на 
индивидуалния учебен план на докторанта през следващата година. 
(5) Семинарът на първичното звено приема: 
1. становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността на 
докторанта; 
2. предложение за атестация на докторантите;  
3. предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година; 
4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при необходимост 
препоръчва конкретизация на темата или смяна на научния ръководител. 
(6) Предложението по ал. 5, т. 2 и 3 се утвърждава от Научния съвет. 
 
Чл. 12. Освен отчитането по реда на чл. 11, редовните докторанти отчитат своята работа и в 
края на всяко тримесечие, като представят пред ръководителя на приемащото структурно 
звено доклад за изпълнението на индивидуалния им учебен план, към който се прилага отчет 
за работата, извършена по дисертационния труд или докторския минимум, заверен от научния 
ръководител и потвърден с доказателствен материал. 
 

Чл. 13. Докторантите имат право да прекъсват обучението си и да го продължават при условия 
и по ред, определени от ЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ-БАН и на този правилник. 
. 
Чл. 14 (1) ИКИТ-БАН предоставя материалната база и поема разходите по зачисляване, 
обучение и защита на дисертационните трудове на докторантите в редовна и задочна форма 
на обучение, субсидирано от държавата, в съответствие с диференцираните нормативи за 
обучение на докторанти, определени от Министерския съвет. 
(2) Организации, които са заинтересувани от резултатите на съответния дисертационен труд, 
могат да предоставят на докторантите материална база и средства, необходими за 
подпомагане на разработването му. 
 
 
Глава втора.    Придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР” и  
                               на научната степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” 
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Образователна и научна степен „ДОКТОР” 

Чл.15 (1) Образователната и научна степен „доктор" се придобива само по специалности, по 
които ИКИТ-БАН е получил акредитация от НАОА за обучение в образователната и научна 
степен „доктор". 

            (2) Образователната и научна степен „доктор" се придобива от лице (докторант) с 
придобита ОКС „магистър", което отговаря на минималните национални изисквания и е 
защитило дисертационен труд при условията и по реда на ЗРАСРБ, ППЗРАСБ, ППЗРАСРБ-
БАН и този правилник. 

(3) В срок до един месец след изтичането на срока на обучение първичното звено предлага на 
Научния съвет докторантът да бъде отчислен с право или без право на защита. 

(4) Докторантът придобива право на защита след изпълнение на дейностите по обучението, 
успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план, и подготвен в 
значителна степен дисертационен труд. 

(5) Научният съвет се произнася с решение по предложението на първичното звено по ал. 2 на 
първото си заседание след заседанието на първичното звено. 

(6) Правото на защита може да бъде упражнено не по-късно от 5 години от решението на 
Научния съвет по ал. 4. 

(7) Докторантите се отчисляват със заповед на директора на ИКИТ-БАН. 

 

Чл. 16. До защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
"доктор" се допуска докторант, който е отчислен с право на защита и отговаря на минималните 
национални изисквания. 

 

Чл.17.(1) Дисертационният труд трябва да съдържа научни или научноприложни резултати, 
които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, 
че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и 
способности за самостоятелни научни изследвания. 

(2) Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна страница; съдържание, увод; 
изложение; заключение - резюме на получените резултати с декларация за оригиналност; 
библиография. 

 

Чл.18. (1) Докторантът представя дисертацията си на научния ръководител, който преценява 
готовността за защита, като е длъжен да се произнесе в едномесечен срок от представянето 
на дисертационния труд. При положителна оценка на готовността на докторанта за защита на 
дисертационния труд научният ръководител предлага на семинара на първичното звено 
откриване на процедура за предварително обсъждане. 

(2) При отрицателна оценка на научния ръководител, както и при непроизнасяне в срока по ал. 
1 докторантът може да отнесе въпроса за разглеждане пред семинара на първичното звено, 
който се произнася окончателно за готовността за защита. 

(3) Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред семинара на първичното 
звено. 

 

Чл. 19. (1) При провеждане на процедурата по чл. 18, ал. 2 се обсъжда дисертацията, 
представена от докторанта, и се взема решение от семинара на първичното звено за 
готовността за защита пред научно жури. 
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(2) При положително решение за готовността за защита семинарът на първичното звено 
обсъжда и прави предложение за състава на научното жури в съответствие с Чл. 3 и Чл.4 (1) 
т.1. Научният ръководител и докторантът задължително участват в обсъждането на състава на 
научното жури и могат да дават свои предложения за членове.  

(3) Ръководителят на първичното звено представя доклад до директора на ИКИТ-БАН за 
взетите решения по ал. 1 и 2. 

 

Чл. 20. (1) След положително решение за готовността за защита на съвета на първичното 
звено докторантът подава заявление до Директора за провеждане на публична защита на 
дисертационния труд. Към заявлението кандидатът прилага: 

а) личен формуляр по образец; 

б) диплом за завършена ОКС „магистър" ; 

в) дисертационен труд на книжен носител (в 3 екз.) и електронен носител (в 1 екз.); 

г) автореферат (в 8 екз.); 

д) удостоверение за успешно положени изпити от докторантски минимум; 

е) отпечатани или приети за печат (с бележка/и от редакцията/ите) научни трудове или 
внедрени творчески постижения (полезни модели или патенти), свързани с дисертационния 
труд. 

ж) заверен от ръководителя на първичното звено препис на протокол от заседанието на 
разширения семинар на първичното звено или специализаран семинар на ИКИТ-БАН с 
решение за насочване на публична защита на дисертационния труд. 

Материалите се предават в деловодството на ИКИТ-БАН..  

(2) Въз основа на предложението на първичното звено Научният съвет в срок не по-късно от 
един месец след предложението на първичното звено определя научното жури и прави 
предложение до директора на ИКИТ-БАН за утвърждаване на състава му, както и за дата на 
защитата.  

(3) В 7-дневен срок от предложението на Научния, съвет по ал. 2 директорът на ИКИТ-БАН със 
заповед утвърждава научното жури, с която се определя и датата на защитата. 

 

Чл. 21. (1) Членовете на журито изготвят две рецензии и три становища. Една от рецензиите 
задължително се изготвя от външен за ИКИТ-БАН член на журито. Рецензиите и становищата 
завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в първичното звено до 3 
месеца от избора на научното жури. 

 (2) Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на 
интернет страницата на ИКИТ-БАН. 

 

Чл. 22. (1) Научното жури провежда открито заседание за защитата на дисертационния труд на 
кандидата, който е допуснат до защита, в едномесечен срок след публикуването на 
автореферата, рецензиите и становищата. 

 (2) На откритото заседание по ал. 1: 

1. председателят на научното жури представя докторанта; 

2. докторантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд; 

3. председателят на научното жури представя рецензиите и становищата на научното жури; 

4. членовете на журито и всеки от присъстващите на публичната защита могат да задават 
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въпроси и да правят изказвания; 

5. всеки член на научното жури публично обявява своята оценка - положителна или 
отрицателна; 

6. председателят на научното жури обявява резултата от защитата. 

 (3) За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил на защитата три или 
повече положителни оценки. 

 (4) Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът 
желае, не по-късно от една година след датата на връщането се открива нова процедура за 
защита. Втората процедура за защита е окончателна. 

 

Чл. 23. (1) Образователната и научна степен "доктор" се придобива от деня, в който 
дисертационният труд е защитен успешно. 

(2) Образователната и научна степен "доктор" се удостоверява с диплома, която се издава на 
български език, а при заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език. 

(3) Дипломата по ал. 2 се издава по единен образец, утвърден от министъра на образованието 
и науката, и се изпраща в МОН за регистриране в тридневен срок след издаването и. 

(4) ИКИТ-БАН изпраща в Националният център за информация и документация в електронен и 
печатен вариант информация за защитените докторски дисертации заедно с копие от тях и 
авторефератите на дисертациите. 

 

Научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” 

Чл.24. Научната степен "доктор на науките" се присъжда на лица, които притежават 
образователната и научна степен "доктор", отговарят на съответните минимални национални 
изисквания, след успешна защита на дисертационен труд при условията и по реда на ЗРАСРБ, 
на ППЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ-БАН и на този правилник. 

Чл. 25. При равни други условия лицата, придобили научна степен "доктор на науките", 
ползват предимство при заемане на академичните длъжности. 

Чл. 26. (1) Дисертационният труд за придобиване на научна степен "доктор на науките" трябва 
да съдържа теоретични обобщения и решения на големи научни или научноприложни 
проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и 
оригинален принос в науката. 

(2) Дисертационният труд по ал. 1 се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално 
темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна 
и научна степен "доктор". 

Чл. 27. Кандидатът предлага дисертационния труд по чл. 26 и автореферата в първичното 
звено за обсъждане, което се извършва в негово присъствие. Ако семинарът на първичното 
звено одобри работата на кандидата, ръководителят на първичното звено предлага на 
Научния съвет да открие процедура за предварително обсъждане. 

Чл. 28. (1) Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред семинара на 
първичното звено или специализиран семинар на ИКИТ-БАН. 

(2) При провеждане на процедурата за предварително обсъждане кандидатът представя 
дисертацията си и автореферата за обсъждане. 

(3) Семинарът на първичното звено взема решение за готовността за защита на дисертацията 
пред научно жури.  

(4) 1. След положително решение на семинара на първичното звено или специализирания 
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семинар на ИКИТ-БАН кандидатът подава заявление до Директора за провеждане на публична 
защита на дисертационния труд. Към заявлението кандидатът прилага: 

а) личен формуляр по образец; 

б) диплом за завършена ОКС „магистър"; 

в) диплом за ОНС „доктор“, ако има такава; 

г) дисертационен труд на книжен носител (в 3 екз.) и електронен носител (в 1 екз.); 

д) автореферат (в 8 екз.); 

е) отпечатани или приети за печат (с бележка/и от редакцията/ите) научни трудове или 
внедрени творчески постижения (полезни модели или патенти), свързани с дисертационния 
труд. 

ж) заверен, от ръководителя на първичното звено препис на протокол от заседанието на 
разширения семинар на първичното звено или специализаран семинар на ИКИТ-БАН с 
решение за насочване на публична защита на дисертационния труд. 

Материалите се предават в деловодството на ИКИТ-БАН. 

2. Ръководителят на първичното звено внася предложение до НС за членове на научното 
жури, съгласно условията на Чл.3 и Чл.4 (1) т.2.  

Чл. 29. (1) Защитата на дисертационния труд се провежда публично пред научното жури. 

     (2) До защита на дисертационен труд се допускат кандидатите за придобиване на научна 
степен "доктор на науките", които отговорят на съответните минимални национални 
изисквания. 

Чл. 30. (1) Трима от членовете на научното жури, двама от които са професори, изготвят 
рецензии. Поне една от рецензиите е на външно за ИКИТ-БАН лице. Останалите членове на 
научното жури изготвят становища. 

(2) Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се 
предават в ИКИТ-БАН до 3 месеца след избора на научното жури. 

(3) Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет 
страницата на висшето училище или на научната организация. 

Чл. 31. (1) За защита се прилагат съответно разпоредбите на Чл. 22, ал. 1 и 2. 

(2) За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил най-малко четири 
положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.  

(3) Неуспешно защитена дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-
късно от една година след датата на връщането се обявява нова процедура за защита. 
Втората процедура за защита е окончателна. 

Чл. 32. Научната степен "доктор на науките" се придобива от деня, в който дисертационният 
труд е защитен успешно. 

 

Глава трета.  Условия и ред за заемане на академични длъжности 
 
Част I.     Общи положения 
 
Чл. 33. (1) На длъжност "асистент" може да бъде назначен докторант, отчислен с право на 
защита, но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд. Назначаването се 
извършва при условията и по реда на Кодекса на труда, от директора на ИКИТ-БАН по 
предложение на ръководителя на първичното звено.  

(2) На длъжност "асистент" може да бъде назначено и лице, което не е докторант. 
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Назначаването се извършва директора на ИКИТ-БАН по предложение на ръководителя на 
първичното звено на трудов договор за срок не по-дълъг от четири години.  

(3) В срока на договора лицето, заемащо длъжността "асистент", предприема действия за 
придобиване на образователна и научна степен "доктор". 

(4) След изтичането на срока на договора нов срочен трудов договор със същото лице не може 
да се сключва. 

(5) След придобиване на образователна и научна степен "доктор" асистентът може да участва 
в обявен от ИКИТ-БАН конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по 
реда на ЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ-БАН и на този правилник. 
 
Раздел II. 
 
Условия и ред за заемане на академичната длъжност "главен асистент"  
 
Чл. 34. (1) Академичната длъжност "главен асистент" се заема само от лице, което отговаря на 
минималните национални изисквания (Виж Приложение) и притежава образователната и 
научна степен "доктор", която съответства на обявения конкурс. 
 (2) Академичната длъжност "главен асистент" се заема въз основа на конкурс и избор. 
 
Чл. 35. Кандидатите за заемане на академичната длъжност "главен асистент" се оценяват по 
следните изисквания: 

1. изследователска работа: 

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

б) научни публикации - печатни, както и електронни научни публикации, включително в научния 
електронен архив на ИКИТ-БАН; 

в) участия с доклади на вътрешни и международни научни форуми. 

2. научно-приложна дейност (патенти, разработка на методики, методилогии, научна 
апаратура, софтуер, програми за изпитвание, бази данни) 

3. учебна работа: работа със студенти и докторанти - съвместна работа със студенти в 
изследователски и творчески проекти. 

4. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове. 
 
Чл. 36. (1) Конкурсът се обявява при условията на чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ. 

        (2) Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:  

а) заявление; 

б) диплом за завършена ОКС „магистър"; 

в) диплом за ОНС „доктор“; 

г) списък на научните постижения, формиращи наукометрични показатели по чл.2а ал.5, и за 
съответствието с минималните национални изисквания по чл. 2 б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ.. 

д) списък на научните постижения по чл. 35. 

Материалите се предават в деловодството на ИКИТ-БАН. 

(3) Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е не по-кратък от два месеца от 
обявяването му в "Държавен вестник". 
 
Чл. 37. (1) До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на изискванията по 



11 
 

чл. 2. 

(2) Кандидатите се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок до 14 
дни след определяне на журито в съответствие с чл. 3, като на недопуснатите кандидати се 
съобщават мотивите за отказа. 

(3) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на 
конкурса в срока по ал. 4. 

(4) Конкурсът се провежда по документи не по-късно от един месец от изпращане на 
съобщението по ал. 3. 
 
Чл. 38. (1) Конкурсът се провежда от научно жури в съответствие с Чл.3 и Чл. 4 (1) т.3. За 
председател на журито се определя вътрешен за ИКИТ-БАН член на журито. 

(2) Съставът на научното жури се определя не по-късно от два месеца от обявяването на 
конкурса в "Държавен вестник".  

(3) Научното жури се определя със заповед на директора на ИКИТ-БАН по предложение на 
първичното звено и след утвърждаването му от Научния съвет. 
 
Чл. 39. (1) Всеки член на журито оценява с положителна или с отрицателна оценка 
кандидатите. 

(2) Всеки член на журито оценява кандидатите поотделно въз основа на изпълнение на 
минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 35, като членовете на журито 
рецензират резултатите и приносите и оценяват положително или отрицателно всеки 
кандидат. 

(3) В началото на заключителното заседание кандидатите правят кратко представяне по 
избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на въпроси на членовете 
на журито. 

(4) Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурса председателят на журито представя 
обобщен доклад заключение за резултатите от конкурса до факултетния, съответно до 
научния, съвет с предложение за избор. Докладът се подписва от всички членове на журито. 

(5) При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано 
предложение за избор в доклада си по ал. 4. 
 
Чл. 40. (1) Изборът на "главен асистент" се провежда от Научния съвет не по-късно от 14 дни 
след получаване на предложението на журито. 
(2) Изборът се извършва с тайно гласуване от Научния съвет на ИКИТ-БАН. 
(3) В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на 
конкурсния изпит, се уведомява писмено за резултата от конкурса и избора. 
 
Чл. 41. Избраните кандидати се назначават от директора на ИКИТ-БАН до един месец от 
съобщението за избирането им. 
 
 
Раздел III. 
 
Условия и ред за заемане на академичната длъжност "доцент"  
 
Чл. 42. Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" трябва да отговарят на 
следните условия: 

1. да са придобили образователна и научна степен "доктор" по специалността на конкурса; 

2. не по-малко от две години: 
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а) да са заемали академична длъжност "асистент" или "главен асистент", или 

б) да са били членове на научноизследователски екип в ИКИТ-БАН или във висше училище 
или друга научна организация, или 

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

3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в 
специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на 
образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научна степен "доктор на 
науките"; 

4. да отговорят на изискванията по чл. 2; 

5. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове. 
 
Чл. 43. (1) Кандидатите представят справка за изпълнение на минималните национални 
изисквания и на изискванията по чл. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към 
които се прилагат съответните доказателства. 

(2) До оценяване се допускат лицата, които отговарят на условията на чл. 42. 
 
 
Чл. 44. Заемането на академичната длъжност "доцент" се осъществява въз основа на конкурс 
и избор.  
 
Чл. 45. За обявяването на конкурса, подаването на документи и допускането до участие в 
конкурса се прилагат съответно разпоредбите на чл. 36 и 37. 
 
Чл. 46. (1) Конкурсът се провежда от 7-членно научно жури в съответствие с Чл.3 и Чл. 4 (1) т.4. 
На своето първо заседание научното жури избира един от членовете си за председател. 
(2) Научното жури се определя със заповед на директора на ИКИТ-БАН по предложение на 
първичното звено и след утвърждаването му от Научния съвет. 
(3) За изготвяне на рецензии научното жури в 14-дневен срок след изтичане на срока за 
подаване на документите определя от състава си двама рецензенти, поне единият от които е 
професор. Останалите членове на научното жури изготвят становища. Рецензиите и 
становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата. 
(4) Членовете на научното жури представят в първичното звено рецензиите и становищата си в 
срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. 
 
Чл. 47. (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" 
според изпълнението на условията по чл. 42 и в съответствие с резултатите от справките по 
чл. 43, ал. 1. 
(2) При равни условия по ал. 1 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от 
оценяването на тези от следните допълнителни показатели: 
1. свързани с научноизследователската дейност: 
а) научни публикации и цитати;  
б) членство в авторитетни научни организации в съответната научна област; 
в) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и други продукти на 
интелектуалната собственост; 
а) участие в научни проекти  
2. свързани с научно-приложната дейност: (патенти, разработка на методики, методилогии, 
научна апаратура, софтуер, програми за изпитвание, бази данни) 
..... 
Чл. 48. (1) Провеждането на конкурса и избора се извършва по реда, предвиден в чл. 27 и 27а 
ЗРАСРБ и чл. 35 от този Правилник.  
(2) В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, допуснати до участие 
в конкурса, се уведомява писмено за резултата. 
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(3) Избраният доцент изнася публична академична лекция пред академичната общност в 
съответното висше училище или научна организация. 
 
Чл. 49. Трудовото правоотношение между ИКИТ-БАН и лицето, спечелило конкурса, възникват 
от деня на утвърждаване на избора от директора на ИКИТ-БАН. В едномесечен срок от 
утвърждаването на избора се сключва трудовият договор. 
 
Раздел IV. 
 
Условия и ред за заемане на академичната длъжност "професор"  
 

Чл. 50. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" трябва да отговарят 
на следните условия: 

1. да са придобили образователна и научна степен "доктор"; 

2. да са заемали академичната длъжност "доцент" в ИКИТ-БАН, във висше училище илиили в 
друга научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет 
години: 

а) да са били членове на научноизследователски екип в ИКИТ-БАН, във висше училище 
илиили в друга научна организация, или 

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

3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в 
специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на 
образователната и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за 
заемане на академичната длъжност "доцент"; 

4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации, 
изобретения и други научни и научноприложни разработки, които се оценяват по съвкупност; 

5. да отговорят на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 2; 

6. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове. 

(2) Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност "доцент", те трябва да представят 
още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани 
научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и 
научна степен "доктор" и на научната степен "доктор на науките". 

(3) Кандидатите представят справка за изпълнение на минималните национални изисквания, 
на изискванията по чл. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се 
прилагат съответните доказателства. 
 
Чл. 51 (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност 
"професор" според изпълнението на условията по чл. 50, ал. 1 и 2 и в съответствие с 
информацията от справките по чл. 50, ал. 3. 
(2) До оценяване се допускат лицата, които отговарят на условията на чл. 50, ал. 1 и 2. 
(3) При равни условия по ал. 1 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от 
оценяването на следните допълнителни показатели: 
1. свързани с научноизследователската дейност: 
а) ръководство на научноизследователски проекти и програми; членство в авторитетни научни 
организации; редакторска и рецензентска дейност; създаване на ново направление в науката; 
създадена научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети; 
б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации;  
2. научно-преподавателска дейност:  
а) ръководство на дипломанти и докторанти; 
б) курсове във висши училища; 
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в) научно-популярни лекции. 
3. свързани с научно-приложната дейност: (патенти, разработка на методики, методилогии, 
научна апаратура, софтуер, програми за изпитвание, бази данни) 
 
Чл. 52. (1) Заемането на академичната длъжност "професор" се осъществява въз основа на 
конкурс и избор, проведени при условията и по реда на глава трета, раздел ІV от ЗРАСРБ. 
(2) Научният съвет може да се произнася по процедури за заемане на академичната длъжност 
"професор" само ако поне една трета от състава на съвета с право на глас е от лица, заемащи 
академичната длъжност "професор" или притежаващи научната степен "доктор на науките". 
(3) В състава на съвета по ал. 2 за целите на избора задължително се включват членовете на 
академичния състав на ИКИТ-БАН, които заемат академичната длъжност "професор" или 
притежават научната степен "доктор на науките". 
(4) При невъзможност да се изпълни условието по ал. 2 за участие в конкретната процедура за 
заемане на академичната длъжност "професор" могат да бъдат привличани и външни членове, 
които отговарят на изискванията на ал. 2.  
 
Допълнителни разпоредби: 
 
По смисъла на ЗРАСРБ: 
1. „Реферирани и индексирани издания" са издания, в които статиите се публикуват след 
анонимно рецензиране и които са част от международното изследователско пространство, 
като са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.  
2. В показателите по чл. 2б, ал. 2 от ЗРАСРБ (за минималните национални наукометрични 
показатели)могат да бъдат включвани публикации и  цитати в издания с научно рецензиране, 
които не са реферирани и индексирани, като статиите и цитатите са приведени към статии и 
цитати в реферирани и индексирани издания чрез съответни числови стойности на 
съответствие. 
3. „Монография" е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно 
изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от няколко 
автори, придържащи се към един и същ възглед. Монографията е научен труд, който не 
повтаря или обобщава съществуващото знание, който има научен редактор и/или научни 
рецензенти, притежава ISBN и е в обем не по-малък от 100 стандартни страници с 1800 знака 
на страница. Тя съдържа разгърнато съдържание, изчерпателна библиография, като в текста 
има позовавания на други научни трудове. 
4. „Глава от книга" е обособено подразделение от основния текст на научен труд, който има 
научен редактор и/или научни рецензенти, и в което се разглежда отделен проблем или въпрос 
от общата тема, дефиниран в заглавието или означен с номер, публикуван в непериодично 
научно издание, което притежава съответно ISSN или ISBN. Тя може да бъде от един или от 
няколко автори. 
5. „Студия" е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, в което 
се разглеждат определени аспекти от проблеми и въпроси, има научен редактор и/или научни 
рецензенти, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 20 до 99 стандартни 
страници с 1800 знака на страница. 
6. „Обзор" е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, в което 
се прави критичен преглед на публикуваната литература по определен научен проблем, 
притежава съответно ISSNили ISBN и обемът му е от 10 до 99 стандартни страници с 1800 
знака на страница. 
7. „Статия" е публикуван научен труд, отговарящ на изискванията по т. 4, който 
съдържа описание на оригинални научни изследвания и е в обем до 20 стандартни страници с 
1800 знака на страница. 
8. „Цитат" е позоваване на научна публикация на автора в друга научна публикация или патент. 
Позоваването на една публикация се счита за едно цитиране, независимо на колко места в 
текста е извършено. 
9. „Автоцитат" е цитат, при който цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ 
автор. 



10. „Хабилитирани лица" са:  
а) лицата, които заемат или са заемали академичните длъжности „доцент" или 
„професор", с изключение на лицата по чл. 36 от ЗРАСРБ;  
б) лицата, придобили научно звание „доцент", съответно „старши научен сътрудник II 
степен" или „професор", съответно „старши научен сътрудник I степен" по смисъла на 
отменения Закон за научните степени и научните звания.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Научни и наукометрични критерии и изисквания при оценка на кандидатите за 
присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности 

 

Област 4. Природни науки, математика и информатика 

 

Част 1  

 

Професионални направления 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 

4.3. Биологически науки 

  

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни 

степени и академични длъжности 

Група от 

показатели 

Съдържание Доктор Доктор на 

науките 

Главен 

асистент 

Доцент Професор 

А Показател 1 50 50 50 50 50 

Б Показател 2 - 100 - - - 

В Показатели 3 

или 4 

- - - 100 100 

Г Сума от 

показателите от 

5 до 10 

30 100 - 220 220 

Д Сума от 

точките в 

показатели 11 

- 100 - 60 120 

Е Сума от 

показателите от 

12 до края 

- - - - 150 
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 Таблица 2. Брой точки по показатели (Област 4. Природни науки, математика и 

информатика – Професионални направления 4.1. Физически науки, 4.2. Химически 

науки, 4.3. Биологически науки) 

Група от 

показатели 

Показател Брой точки 

А 1. Дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ 

50 

Б 2. Дисертационен труд за присъждане на научна 

степен „доктор на науките“ 

100 

В 3. Хабилитационен труд – монография, или 

 

4. Хабилитационен труд – научни публикации в 

издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация 

(Web of Science и Scopus) 

100 за монография 

 

25 за публ. в Q1 

20 за публ. в Q2 

15 за публ. в Q3 

12 за публ. в Q4 

10 за публ. в издание 

със SJR без IF 

Г 5. Публикувана монография, която не е представена 

като основен хабилитационен труд 

30 

6. Публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ или за 

присъждане на научна степен „доктор на науките“ 

20 

7. Научна публикация в издания, които са 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация (Web of Science и 

Scopus), извън хабилитационния труд 

25 за публ. в Q1 

20 за публ. в Q2 

15 за публ. в Q3 

12 за публ. в Q4 

10 за публ. в издание 

със SJR без IF 

8. Публикувана глава от книга или колективна 

монография 

15 

9. Изобретение, патент или полезен модел, за което 

е издаден защитен документ по надлежния ред 

25 

10. Публикувана заявка за патент или полезен 

модел 

15 

Д 11. Цитирания в научни издания, монографии, 

колективни томове и патенти, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация (Web of Science и Scopus) 

2 

Е 12. Придобита научна степен „доктор на науките“ 75 

13. Ръководство на успешно защитил докторант (n е 

броят съръководители на съответния докторант). 

Не се извършва деление на броя съръководители на 

докторанта, ако те са от различни научни области 

50/n 

14. Участие в национален научен или 

образователен проект 

10 

15. Участие в международен научен или 

образователен проект 

20 

16. Ръководство на национален научен или 20 
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Група от 

показатели 

Показател Брой точки 

образователен проект 

17. Ръководство на българския екип в 

международен научен или образователен проект 

50 

18. Привлечени средства по проекти, ръководени от 

кандидата  

1 точка за всеки 5000 лв. 

19. Публикуван университетски учебник или 

учебник, който се използва в училищната мрежа 

40/n 

20. Публикувано университетско учебно пособие 

или учебно пособие, което се използва в 

училищната мрежа 

20/n 

 

Пояснения: 

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

Reports (JCR) на Web of Science групира научните списания с импакт-фактор (IF) във 

всяка научна област. При отчитане на публикация в списание, което се появява в 

повече от една научна област в базата данни Web of Science, се използва най-високият 

квартил за съответното списание за годината на публикуване. Ако за дадена 

публикация в годината на публикуване не е наличен квартил за списанието, се използва 

наличният квартил за най-близката до нея година. 

Scimago Journal Rank (SJR) обозначава метриката на научните издания, реферирани в 

Scopus. 

При отчитане на публикации с повече от 30 (тридесет) съавтори кандидатът трябва да 

има доказан съществен принос. Съществен принос в дадена научна публикация се 

доказва по поне един от следните начини: (1) кандидатът е първи в списъка на 

съавторите, (2) кандидатът е посочен в публикацията като автор за кореспонденция, (3) 

кандидатът представи писмо от автора за кореспонденция на статията или от публично 

обявения ръководител на научния колектив, подготвил публикацията, в което се 

удостоверява конкретният съществен принос на кандидата в тази публикация. 

Наличието на писма, удостоверяващи съществен принос в статии с повече от тридесет 

съавтори, се проверява в процедурата по проверка на допустимостта на кандидатите. 

Съответствието между съдържанието на писмото и съдържанието на съответната 

публикация се удостоверява в писмен вид в рецензиите и становищата на членовете на 

научното жури. 

Могат да се използват и квартилите (четвъртините) Q1, Q2, Q3 и Q4 съгласно 

метриката SJR. При отчитане на публикация в списание, което се появява за 

съответната година и в квартилите на JCR и в квартилите на SJR, се използва по-

високият от тези квартили. 
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Област 4. Природни науки, математика и информатика 

 

Част 2 

 

Професионално направление 4.4. Науки за Земята 

 

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни 

степени и академични длъжности 

Група от 

показатели 

Съдържание Доктор Доктор на 

науките 

Главен 

асистент 

Доцент Професор 

А Показател 1 50 50 50 50 50 

Б Показател 2 - 100 - - - 

В Показатели 3 

или 4 

- - - 100 100 

Г Сума от 

показателите от 

5 до 9 

30 100 - 220 220 

Д Сума от 

показателите от 

10 до 12 

- 100 - 60 120 

Е Сума от 

показателите от 

13 до края 

- - - - 150 
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Таблица 2. Брой точки по показатели (Област 4. Природни науки, математика и 

информатика – Професионално направление 4.4. Науки за Земята) 

Група от 

показатели 
Показател Брой точки 

А 
1.  Дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор" 
50 

Б 
2.  Дисертационен труд за присъждане на научна 

степен "доктор на науките" 
100 

В 

3. Хабилитационен труд – монография 100 

4.  Хабилитационен труд – научни публикации (не 

по-малко от 10) в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация 

60/n за всяка 

публикация 

Г 

5.  Публикувана монография, която не е представена 

като основен хабилитационен труд 
30 

6.  Публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор" или за 

присъждане на научна степен "доктор на науките" 

30 

7.  Научна публикация в издания, които са 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация 

40/n или 

разпределени 

в 

съотношение 

на базата на 

протокол за 

приноса 

8.  Научна публикация в нереферирани списания с 

научно рецензиране или в редактирани колективни 

томове 

20/n или 

разпределени 

в 

съотношение 

на базата на 

протокол за 

приноса 

9. Публикувана глава от колективна монография 10/n 

Д 

10.  Цитирания или рецензии в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове 

5 

11. Цитирания в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране 
3 

12.  Цитирания или рецензии в нереферирани 

списания с научно рецензиране 
2 

Е 13. Придобита научна степен "доктор на науките" 40 
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Група от 

показатели 
Показател Брой точки 

14.  Ръководство на успешно защитил докторант 

(n е броят съръководители на съответния 

докторант) 

40/n 

15. Участие в национален научен или образователен 

проект 
10 

16. Участие в международен научен или 

образователен проект 
20 

17. Ръководство на национален научен или 

образователен проект 
20 

18. Ръководство на международен научен или 

образователен проект 
40 

19. Привлечени средства по проекти, ръководени от 

кандидата 

1 точка за 

всеки 5000 

лв. 

20.  Публикуван университетски учебник или 

учебник, който се използва в училищната мрежа 
40/n 

21.  Публикувано университетско учебно пособие 

или учебно пособие, което се използва в 

училищната мрежа 

20/n 

22. Публикувана заявка за патент или полезен модел 20 

23. Призната заявка за полезен модел, патент или 

авторско свидетелство 
40 
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Област 4. Природни науки, математика и информатика 

Част 3 

 

Професионални направления 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки 

  

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни 

степени и академични длъжности 

Група от 

показатели 

Съдържание Доктор Доктор на 

науките 

Главен 

асистент 

Доцент Професор 

А Показател 1 50 50 50 50 50 

Б Показател 2 - 100 - - - 

В Показатели 3 

или 4 

- - - 100 100 

Г Сума от 

показателите от 

5 до 10 

30 100 - 220 220 

Д Сума от 

точките в 

показател 11 

- 100 - 60 120 

Е Сума от 

показателите от 

12 до края 

- - - - 150 
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Таблица 2. Брой точки по показатели (Област 4. Природни науки, математика и 

информатика - Професионални направления 4.5. Математика, 4.6. Информатика и 

компютърни науки) 

Група от 

показатели 

Показател Брой точки 

А 1. Дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ 

50 

Б 2. Дисертационен труд за присъждане на научна 

степен „доктор на науките“ 

100 

В 3. Хабилитационен труд – монография, или 

 

4. Хабилитационен труд – научни публикации в 

издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация 

(Web of Science и  Scopus)  

 

(броят точки се умножава по 2) 

100 за монография 

 

25 за публ. в Q1 

20 за публ. в Q2 

15 за публ. в Q3 

12 за публ. в Q4 

10 за публ. в издание 

със SJR без IF 

6 за публикации, 

реферирани и 

индексирани в 

Zentralblatt, MathSciNet, 

ACM Digital Library, 

IEEE Xplore и AIS 

eLibrary 

Г 5. Публикувана монография, която не е представена 

като основен хабилитационен труд 

30 

6. Публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ или за 

присъждане на научна степен „доктор на науките“ 

20 

7. Научна публикация в издания, които са 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация (Web of Science и 

Scopus), извън хабилитационния труд  

 

(броят точки се умножава по 2) 

25 за публ. в Q1 

20 за публ. в Q2 

15 за публ. в Q3 

12 за публ. в Q4 

10 за публ. в издание 

със SJR без IF 

6 за публикации, 

реферирани и 

индексирани в 

Zentralblatt, MathSciNet, 

ACM Digital Library, 

IEEE Xplore и AIS 

eLibrary 

8. Публикувана глава от книга или колективна 

монография 

15 

9. Изобретение, патент или полезен модел, за което 

е издаден защитен документ по надлежния ред 

25 
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Група от 

показатели 

Показател Брой точки 

10. Публикувана заявка за патент или полезен 

модел 

15 

Д 11. Цитирания в научни издания, монографии, 

колективни томове и патенти, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация (Web of Science и Scopus) 

(броят точки се умножава по 3) 

2 

 

Цитирания в научни издания, монографии и 

колективни томове, които са реферирани и 

индексирани в Zentralblatt, MathSciNet, ACM Digital 

Library, IEEE Xplore и AIS eLibrary  

 

(броят точки се умножава по 3) 

1 

Е 12. Придобита научна степен „доктор на науките“ 75 

13. Ръководство на успешно защитил докторант (n е 

броят съръководители на съответния докторант) (не 

се извършва деление на броя съръководители на 

докторанта, ако те са от различни научни области) 

50/n 

14. Участие в национален научен или образователен 

проект 

10 

15. Участие в международен научен или 

образователен проект 

20 

16. Ръководство на национален научен или 

образователен проект 

20 

17. Ръководство на българския екип в 

международен научен или образователен проект 

50 

18. Привлечени средства по проекти, ръководени от 

кандидата  

1 точка за всеки 5000 лв. 

19. Публикуван университетски учебник или 

учебник, който се използва в училищната мрежа 

40/n 

20. Публикувано университетско учебно пособие 

или учебно пособие, което се използва в 

училищната мрежа 

20/n 

 

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

Reports (JCR) на Web of Science групира научните списания с импакт-фактор (IF) във 

всяка научна област. При отчитане на публикация в списание, което се появява в 

повече от една научна област в базата данни Web of Science, се използва най-високият 

квартил за съответното списание за годината на публикуване. Ако за дадена 

публикация в годината на публикуване не е наличен квартил за списанието, се използва 

наличният квартил за най-близката до нея година. 

При отчитане на публикации с повече от 30 (тридесет) съавтори кандидатът трябва да 

има доказан съществен принос. Съществен принос в дадена научна публикация се 

доказва по поне един от следните начини: (1) кандидатът е първи в списъка на 

съавторите, (2) кандидатът е посочен в публикацията като автор за кореспонденция, (3) 

кандидатът представи писмо от автора за кореспонденция на статията или от публично 

обявения ръководител на научния колектив, подготвил публикацията, в което се 
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удостоверява конкретният съществен принос на кандидата в тази публикация. 

Наличието на писма, удостоверяващи съществен принос в статии с повече от тридесет 

съавтори, се проверява в процедурата по проверка на допустимостта на кандидатите. 

Съответствието между съдържанието на писмото и съдържанието на съответната 

публикация се удостоверява в писмен вид в рецензиите и становищата на членовете на 

научното жури. 

Въведени са следните допълнителни коефициенти за умножение на точките при 

отчитане на съответния показател: 

За показатели B4 и Г7 - коефициент 2 (решение на ОС на БАН от 20.05.2019 г.). 

За показател Д11 - коефициент 3 (решение на ОС на БАН от 20.05.2019 г.). 

 

Област 5. Технически науки 

 

Професионални направления 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 

  

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни 

степени и академични длъжности 

Група от 

показатели 
Съдържание Доктор 

Доктор на 

науките 

Главен 

асистент 
Доцент Професор 

А Показател 1 50 50 50 50 50 

Б Показател 2 - 100 - - - 

В 
Показатели 3 

или 4 
- - - 100 100 

Г 

Сума от 

показателите от 

5 до 11 

30 

  
100 - 

200 

  
200 

Д 

Сума от 

показателите от 

12 до 15 

- 

  
100 - 

50 

  
100 

Е 

Сума от 

показателите от 

16 до края 

- - - - 150 
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Таблица 2. Брой точки по показатели (Област 5. Технически науки) 

Група от 

показатели 
Показател Брой точки 

А 
1.  Дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор" 
50 

Б 
2.  Дисертационен труд за присъждане на научна 

степен "доктор на науките" 
100 

В 

3. Хабилитационен труд - монография 100 

4.  Хабилитационен труд - научни публикации (не 

по-малко от 10) в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация 

60/n за всяка 

публикация 

Г 

5.  Публикувана монография, която не е 

представена като основен хабилитационен труд 
30 

6.  Публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор" или за 

присъждане на научна степен "доктор на науките" 

30 

7.  Научна публикация в издания, които са 

реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация 

40/n или 

разпределени 

в съотношение 

на базата на 

протокол за 

приноса 

8.  Научна публикация в нереферирани списания с 

научно рецензиране или в редактирани колективни 

томове 

20/n или 

разпределени 

в съотношение 

на базата на 

протокол за 

приноса 

9. Публикувана глава от колективна монография 10/n 

10.  Реализирани авторски проекти в областта на 

архитектурата или дизайна 
30/n 

11.  Водеща (самостоятелна) творческа изява в 

областта на архитектурата или дизайна 
35 

Д 

12.  Цитирания или рецензии в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация или в 

монографии и колективни томове 

10 

13. Цитирания в монографии и колективни томове 

с научно рецензиране 
3 

14.  Цитирания или рецензии в нереферирани 2 
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Таблица 2. Брой точки по показатели (Област 5. Технически науки) 

Група от 

показатели 
Показател Брой точки 

списания с научно рецензиране 

15.  Рецензии за реализирани авторски продукти в 

специализирани издания в областта на 

архитектурата или дизайна 

10 

Е 

16. Придобита научна степен "доктор на науките" 40 

17.  Ръководство на успешно защитил докторант 

(n е броят съръководители на съответния 

докторант) 

40/n 

18. Участие в национален научен или 

образователен проект 
10 

19. Участие в международен научен или 

образователен проект 
20 

20. Ръководство на национален научен или 

образователен проект 
20 

21. Ръководство на международен научен или 

образователен проект 
40 

22. Привлечени средства по проекти, ръководени 

от кандидата 

1 точка за 

всеки 5000 лв. 

23.  Публикуван университетски учебник или 

учебник, който се използва в училищната мрежа 
40/n 

24.  Публикувано университетско учебно пособие 

или учебно пособие, което се използва в 

училищната мрежа 

20/n 

25. Публикувана заявка за патент или полезен 

модел 
20 

26. Призната заявка за полезен модел, патент или 

авторско свидетелство 
40 

  

27. Награди на конкурси за архитектура или 

дизайн, дадени от национални професионални 

форуми и организации 

10 

  

28. Награди на конкурси за архитектура или 

дизайн, дадени от професионални форуми и 

организации в чужбина 

20 
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Допълнителни разпоредби: 

По смисъла на ППЗРАСРБ:  
1. Изпълнението на минималните национални изисквания е само условие за допуск до участие 
в процедурите по ЗРАСРБ.  
2. Поради изискването на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ за наличието на "монографичен труд или 
равностойни публикации" в таблицата се съдържа формула за приравняването на 
монографията към еквивалентен брой публикации – статии или студии. Заместващите 
монографията статии / студии се изключват от броя на публика-циите , оценявани по други 
показатели.   
3. Министерството на образованието и науката чрез НАЦИД поддържа Списък на съвременни 
български научни издания, реферирани и индексирани в световно-известни бази данни с 
научна информация, както и извършва съответните справки относно чуждестранните научни 
издания, реферирани и индексирани в световно-известни бази данни с научна информация. 
НАЦИД определя световно-известните бази данни с научна, съотносими към съответното 
професионално направление.  
4. Министерството на образованието и науката чрез НАЦИД създава и поддържа Национален 
референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. На 
основата на този списък се отчитат публикации и цитати в издания с научно рецензиране, които 
не са реферирани и индексирани, като публикациите и цитатите са приведени към публикации 
и цитати в реферирани и индексирани издания чрез съответни числови стойности на 
съответствие.  
5. 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 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 студия / статия.  
6.* Прилага се различно третиране на статиите с един автор и с няколко съавтора в различните 
професионални направления. При повечето области коефициентът за статията трябва да се 
раздели поравно между съавторите , като с "n"  се означава техният брой. Изключение се прави 
за области 4, 5, 6 и 7, в които водещият принос играе важна роля. В случай че авторите са 
подписали протокол за определяне на приноса си в публикацията, точките се разпределят на 
базата на съотношението  в протокола. Писма от всички съавтори също се приемат за протокол 
за определяне на приноса.  
7. Системата създава възможност за сумирането на коефициентите в рамките на една група 
показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите 
точки от един показател да се допълват с точки от друг.  
8. 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 (публикации и др.) по различните 
показатели, представени за придобиване 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 (публикации и др.) по различните 
показатели, представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за 
придобиването на научната степен "доктор на науките", и за заемане на академичната 
длъжност "доцент" (чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ);  
г) при заемане на академична длъжност " професор", без преди това кандидатът да е заемал 
академичната длъжност "доцент" (чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗРАСРБ), към изискуемите минимални  
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национални изисквания за академичната длъжност "професор" трябва да се прибавят и 
минималните национални изисквания за академичната длъжност "доцент", като 
образователната и научна степен "доктор" се включва само веднъж ; 
д) в процедурите по т. "б" и "в" могат да се ползват и точки за публикувана книга на базата на 
защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за 
присъждане на научна степен "доктор на науките". 
9.* 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. Рецензия за една публикация е приравнена на едно цитиране на същата публикация. 
10. С удостоверение от съответния издател за "публикувани" се приемат и статии, студии, 
монографии и др., които са приети за печат в издания, които притежават ISSN или ISBN. 
11. При международни проекти се отчитат само средствата, които са привлечени за използване 
от българските учени, включени в проекта, и средствата, които са изразходвани на 
територията на България. 
12 .Хабилитационен труд е монографията или еквивалентните статии, предста-вени по реда на 
чл. 24, ал. 1, т. 3 или чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ. При процедура за заемане на академичната 
длъжност "доцент" или "професор" с формула за прира-вняване на монографията към 
еквивалентен брой статии се прилага и Хабилитационна разширена справка за научните 
приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на 
проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. 
Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение, в което накратко се описва 
същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите 
изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и 
изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в 
конкурса; 3. Библиография , в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва 
в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори. 
 
Заключителни разпоредби: 
 
Правилникът за прилагане на ЗРАСРБ в ИКИТ - БАН е приет от Научния съвет с протокол 
№33/04.10.2018 и влиза в сила от 05.10.2018 г.  
 
Този Правилник заменя Правилника за прилагане на ЗРАСРБ в ИКИТ - БАН  от 08.12.2011 г. 
 
 
 
Приложени са : 
 
1. Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно 
рецензиране 
 
2. Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световно-
известни бази данни с научна информация 



СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ ,  РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ 
В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С  НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ  

www.nacid.bg    1 / 11 

№  ЗАГЛАВИЕ  ISSN  СВЕТОВНИ БАЗИ ДАННИ  ГОДИНИ 

1.   АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и интензивно лечение. – София: Дружество на анестезиолозите 
в България, 1974‐ 

1310‐4284 (print)  Scopus  2002‐ 

2.   БЪЛГАРСКИ език и литература. – София: МОН, 1958‐  0323‐9519 (print)  Web of Science   2015‐ 

3.   БЪЛГАРСКО е‐Списание за Археология / Асоциация на българските археолози, 
2011‐ 

1314‐5088 (print)  Web of Science   2015‐ 

4.   ДОКЛАДИ на Българската академия на науките = Comptes rendus de l'Academie 
Bulgare des Sciences. – София, 1991‐ 
Заб.: Продължение на Доклады Болгарской академии наук ‐ ISSN 0366‐8681 

1310‐1331 (print) 
2367‐5535 оnline) 

Web of Science   2007‐ 

5.   ЕНДОКРИНОЛОГИЯ: списание на Българското дружество по ендокринология към 
СНМД в България = Endocrinologia: Journal of the Bulgarian Society of Endocrinology. 
– София, 1996‐  

1310‐8131 (print)  Scopus  2001‐ 

6.   ИКОНОМИЧЕСКИ изследвания. – София: Икономически институт на БАН, 1984‐ 
Заб.: Продължение на Известия на Икономическия институт – БАН; От 2010 г. се издава от Институт за икономически 
изследвания при БАН. 

0205‐3292 (print)  Scopus  2008‐ 

7.   ИЗКУСТВОВЕДСКИ четения’ .... – София: Институт за изкуствознание, БАН, 2003‐  1313‐2342 (print)  Web of Science  2017‐ 

8.   ИСТОРИЯ: научно‐методическо списание. – София: МОН, 1992‐ 
Заб.: Продължение на История, общество, философия ‐ ISSN 0861‐2579 

0861‐3710 (print)  Web of Science   2016‐ 

9.   МАТЕМАТИКА и информатика: научно‐методическо списание. – София: МОН, 
1994‐ 

1310‐2230 (print) 
1314‐8532(online) 

Web of Science   2017‐ 

10.   НЕВРОСОНОГРАФИЯ и мозъчна хемодинамика / Българска асоциация по 
невросонография и мозъчна хемодина‐мика = Neurosonology and cerebral hemo‐
dynamics / Bulgarian society of neuro‐sonology and cerebral hemodynamics.  
– София: Коти, 2005‐  

1312‐6431 (print)  Web of Science   2015‐ 

11.   НЕФРОЛОГИЯ, диализа и трансплантация / Българско дружество по нефрология = 
Nephrology, Dialysis and Transplantation. – София: ЦИМ, 2004‐  
Заб.: Продължение на: Нефрология, хемодиализа и трансплантация = ISSN 1310‐7828 

1312‐5257 (print)  Scopus  2004‐ 

12.   ОБЩА медицина = General Medicine / Медицински унив. – София. Центр. Мед. 
библ. – София, 1999‐ 

1311‐1817 (print)  Scopus  2001‐ 

13.   ПЕДАГОГИКА: месечно научно‐теоретично списание. – София: МОН, 1991‐  
Заб.: Обединява от 2012 Начално образование ‐ISSN 0204‐4951 и Предучилищно възпитание ‐ ISSN 0204‐7004;  
Продължение на Народна просвета ‐ ISSN 0204‐6237 

0861‐3982 (print) 
1314‐8540 (online) 

Web of Science  2017‐ 
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№  ЗАГЛАВИЕ  ISSN  СВЕТОВНИ БАЗИ ДАННИ  ГОДИНИ 

14.   ПЕДИАТРИЯ: специализиран раздел към "Съвременна медицина".  
– София: Медицина и физкултура, 1962‐ 
Заб.: Продължение на Въпроси на педиатрията, акушерството и гинекологията ‐ ISSN 0504‐9024 

0479‐7876 (print)  Scopus  1972‐1991, 
1995‐ 

15.   РЕВМАТОЛОГИЯ = Rheumatology / Българско научно дружество по ревматология. ‐ 
София: Центр. мед. библ., 1993‐ 

1310‐0505 (print)  Scopus  1983‐
1992,1996‐ 

16.   РЕНТГЕНОЛОГИЯ. Радиология = Roentgenologia. Radiologia: специализиран раздел 
към "Съвременна медицина": списание на Българската асоциация по радиология. 
– София: Медицина и физкултура, 1962‐ 

0486‐400X (print)  Scopus  1972‐1991, 
1996‐ 

17.   СПИСАНИЕ на Българското геологическо дружество = Review of the Bulgarian 
geological society. – София: БАН, Бълг. геолог. д‐во, 1927‐ 

0007‐3938 (print)  Web of Science  1985‐1993, 
1995‐1996, 

1998, 
2000‐2008, 
2011, 2013, 

2015‐ 

18.   СТРАТЕГИИ на образователната и научната политика: тримесечно научно‐
теоретично списание. – София: МОН, 1993‐ 

1310‐0270 (print) 
1314‐8575 (online) 

Web of Science   2017‐ 

Scopus  1945, 
1954‐1955, 
1987‐1991, 

1997‐ 

19.   ФАРМАЦИЯ = Pharmacia / Българското научно дружество по фармация. ‐ София, 
1951‐ 
Заб.: Продължение на Ново аптечно дело и Фармацевтски вести. От 2013 г. излиза само на англ. език. 

0428‐0296 (print) 

Web of Science   2015‐ 

20.   ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно‐методическо списание. – София: МОН, 1992‐ 
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0366‐8681 (print)  Scopus  1951‐1955, 
1962‐1970, 
1973‐1977, 
1997, 2000 

8.   ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА медицина и морфология = Eksperimentalna medicina i 
morfologia. – София: ЦИМ, 1962‐1994. 

0367‐0643 (print)  Scopus  1971‐1991, 
1993‐1994,  

9.   ЖИВОТНОВЪДНИ науки = Animal sciences: научно списание на Националния 
център за аграрни науки. – София, 1964‐  

0514‐7441 (print) 
2534‐9856 (online) 

Web of Science  1985‐2007 

10.   КЛИНИЧНА и трансфузионна хематология = Clinical and Transfusion Haematology: 
списание на Научното дружество по клинична и трансфузионна хематология и 
Националния институт по хематология и трансфузиология. – София, 1993‐2013. 

0861‐7880 (print)  Scopus  2001‐2012 

11.   КУРОРТОЛОГИЯ и физиотерапия. – София: Медицина и физкултура, 1964‐ 
Заб.: Продължено от Физикална, курортна и рехабилитационна медицина 

0368‐7066 (print)  Scopus  1972‐1991 

12.   МОЛЕКУЛЯРНА медицина = Molecular medicine / Научно сдружение Молекулярна 
медицина. – София: Център за информация по медицина, 1996‐1996. 
Заб.: Продължение на Експериментална медицина и морфология ‐ ISSN 0861‐6485

1310‐7798 (print)  Scopus  1996 

13.   НАУКА за гората = Forest science. – София: БАН, 1988‐  
Заб.: Продължение на Горскостопанска наука ‐ ISSN 0017‐2286 

0861‐007X (print)  Web of Science  1990‐2007 

14.   НАУЧНИ трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Биология. 
– Пловдив, 2002‐ 

1312‐062X (print)  Web of Science  1995‐2005, 
2009 

15.   НЕФРОЛОГИЯ, хемодиализа и трансплантация / Научно дружество по 
нефрология, хемодиализа и трансплантация. – София: ЦИМ, 1995‐2003. 

1310‐7828 (print)  Scopus  1999‐2003 

16.   ОРТОПЕДИЯ и травматология= Bulgarian Journal of Orthopaedics and Traumatology: 
тримесечно специализирано медицинско списание за разпространение на новост 
и, научни разработки, клиничен опит и дискусионна проблематика в областта на 
ортопедията и травматологията. – София: Българско д‐во по ортопедия и 
травматология, 1964‐ 

0473‐4378 (print)  Scopus  1974‐1980, 
1982, 1984, 
1988, 1996, 
1998‐2003 

17.   ПРОБЛЕМИ на географията = Problems of geography. – София: БАН, 1974/1975‐ 
Заб.: Продължение на Проблеми на географията на НР България 

0204‐7209 (print)  Scopus  1977‐1985 

18.   ПРОБЛЕМИ на пневмологията и фтизиатрията. – София: МА, 1973‐  
Заб.: продължение на част от Научни трудове на Висшия медицински институт 

0323‐9357 (print)  Scopus  1975‐1979, 
1981‐1985, 
1987‐1988 

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0366-8681&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0861-6485&fmt=12
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19.   ПРОБЛЕМИ на хигиената / Национален център по опазване на общественото 
здраве. – София, 1975‐  

0323‐9179 (print)  Scopus  1975‐1977, 
1979‐1997  

20.   ТЕКСТИЛ и облекло: техника, технологии, икономика, мода, пазари.  
– София: НТС по текстил, облекло и кожи, 1996‐  

1310‐912X (print)  Scopus  1998‐2010 

21.   ТЕКСТИЛНА промишленост. – София: М‐во на леката промишленост, 1959‐1996. 
Заб.: Продължен от Текстил и облекло ‐ ISSN 1310‐912X

0495‐0046 (print)  Scopus  1993‐1996 

22.   ТРУДОВЕ на института по океанология. – Варна: Институт по океанология 
"Фритьоф Нансен”. БАН, 1992‐ 

  Web of Science  1998, 2001, 
2003, 2005 

23.   ФИЗИКАЛНА, курортна и рехабилитационна медицина = Journal of Physical, Health 
Resort and Rehabilitation Medicine. – София: Научно д‐во по физиотерапия, 
курортология и рехабилитация, 1992‐ 
Заб.: Продължение на Курортология и физиотерапия 

0861‐6485 (print)  Scopus  1996‐2001 

24.   ХИГИЕНА и здравеопазване = Hygiene and public health. – София: Научно д‐во по 
хигиена и др., 1966‐2001. 

0018‐8247 (print)  Scopus  1972‐1991, 
1996‐1998,  

25.   ХИРУРГИЯ = Surgery / Scientific Society of Surgeons / Научно дружество на 
хирурзите. – София: Планета‐3, 1948‐  
Заб.: До 1995 г. излиза като издание на МНЗСГ 

0450‐2167 (print)  Scopus  1953‐1962, 
1964‐1991, 
1993‐1996, 
2013‐2014  

26.   ACTA Entomologica Bulgarica. – София: Bulgarian Entomological Society, 1995‐  
Заб.: Преди вж Известия на Българското ентомологично дружество 

1310‐5914 (print)  Web of Science  1995‐2007 

27.   ACTA Morphologica et Anthropologica / Bulgarian Academy of Sciences, Institute of 
Experimental Morphology and Anthropology. – Sofia, 1997‐  
Заб.: Продължение на Acta Cytobiologica et Morphologica ‐ ISSN 0861‐0509 

1311‐8773 (print) 
2535‐0811 (online) 

Web of Science  2003‐2008 

28.   ACTA Physiologica & Pharmacologica Bulgarica / Bulgarian Academy of Sciences. 
Institute of Physiology. – Sofia, 1974‐2003. 

0323‐9950 (print)  Scopus  1974‐1996, 
1998‐2001, 

2003 

29.   ADVANCED studies in biology. – Ruse: Hikari, 2009‐   1313‐9495 (print) 
1314‐7668 (online) 

Web of Science  2009, 
2011‐2016 

30.   ADVANCED Studies in Theoretical Physics / Hikari Ltd. – Russe, 2007‐   1313‐1311 (print) 
1314‐7609 (online) 

Scopus  2008‐2016  

31.   APPLIED Mathematical Sciences: Journal for Theory and Applications / Hikari Ltd.  
– Russe, 2007‐ 

1312‐885X (print) 
1314‐7552 (online) 

Scopus  1984, 
2009‐2016 

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=1310-912X&fmt=12
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32.   BULGARIAN Antarctic Research, Life Sciences. – Sofia: Pensoft, 1996‐    Web of Science  1996, 1999, 
2002, 2004, 

2006 

33.   BULGARIAN historical review = Revue bulgare d'Histoire: Research Quarterly.  
– Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 1973‐ 

0204‐8906 (print)  Scopus  2001‐2007, 
2009‐2011  

34.   CATALOGUS Faunae Bulgaricae. – Sofia: Pensoft, 1998‐    Web of Science  1998, 2000, 
2003, 2006, 
2010, 2013 

35.   CLINICAL Application of Immunology. – Плевен: Center of Clinical Immunology, 2000‐ 
Заб.: До 2001 вж: Clinical Application of Immunological Investigation 

1312‐0832 (print)  Scopus  2002‐2006 

36.   CONTEMPORARY engineering scienses / Hikari Ltd. – Ruse, 2008‐   1313‐6569 (print) 
1314‐7641 (online) 

Scopus  2013‐2016 

37.   ECOLOGIA Balkanica: International scientific research journal of ecology / Пловдивско 
университетско издателство; Съюз на учените в България. – Пловдив, 2009‐  

1314‐0213 (print) 
1313‐9940 (online) 

Scopus  2015 

Scopus  2010 38.   GENETICS and Breeding: Journal of Plant, Animal and Microbial Genetics and Breeding 
Published by the Bulgarian Academy of Siences for the Bulgarian Genetical Society.  
– Sofia: Bulgarian Acad. of Siences, 1996/1997‐2010. 
Заб.: Продължение на Генетика и селекция ‐ ISSN 0016‐6766

1310‐4292 (print) 
Web of Science  1996, 1998, 

2000‐2001, 
2003‐2010 

39.   GEOLOGICA Balcanica / Bulgarian Academy of Sciences. Geological Institute.  
– Sofia: Академично изд. “Проф. Марин Дринов”, 1934‐ 
Заб.: 1947‐ 1974 не излиза; 1934‐1946 излиза като Геология на Балканите 

0324‐0894 (print)  Scopus  1977‐1979, 
1981‐1985, 

1987,  
1993‐1996 

40.   HISTORIA naturalis Bulgarica. – Sofia: National Museum of Natural History, 1989‐  0205‐3640 (print) 
2603‐3186 (online) 

Web of Science  1995‐2002, 
2004, 

2006‐2008, 
2012, 2015 

41.   INTERNATIONAL Journal of Mathematical Analysis / Hikari Ltd. – Russe, 2007‐   1312‐8876 (print) 
1314‐7579 (online) 

Scopus  2009‐2016 

42.   JOURNAL of the Balkan Tribological Association. – Sofia: SciBulCom Co Ltd., 1995  1310‐4772 (print)  Web of Science  2009‐2015 

43.   JOURNAL of the University of Chemical Technology and Metallurgy.  
– София: Univ. of Chem. Technology and Metallurgy, 2002‐2012. 
Заб.: Продължено от Journal of Chemical Technology and Metallurgy 

1311‐7629 (print) 
1314‐3859 (online) 

Scopus  2011‐2012 

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0016-6766&fmt=12
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44.   OXIDATION Communications / Bulgarian‐English Academic Publication House.  
– Sofia: PSSA, 1989‐ 

0209‐4541 (print)  Web of Science  1998‐2015 

45.   PROBLEMS of Infectious and Parasitic Diseases / Ministry of Health. National Center of 
Infectious and Parasitic Diseases. – Sofia, 1973‐ 

0204‐9155 (print)  Scopus  1978‐1981, 
1983‐1984, 

1987,  
1996‐2016  
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НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ 

№  ЗАГЛАВИЕ НА ОРИГИНАЛЕН ЕЗИК / ПАРАЛЕЛНО ЗАГЛАВИЕ НА ДРУГ ЕЗИК,  
ИЗДАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1, НАЧАЛНА ГОДИНА  
ISSN/ISBN 

(ПЕЧАТЕН И ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ) 

1.   АВИАЦИОННА, морска и космическа медицина = Aviation, 
Maritime and Space Medecine / Бълг. сдружение по авиационна, 
морска и космическа медицина, Д‐во на спец. по водно спасяване ‐ 
Варна, ОС на БЧК ‐ Варна. ‐ Варна, 2011‐ 

1314‐5819 (print) 

2.   АГРАРНИ науки = Agricultural Sciences /  Аграрен университет ‐ 
Пловдив. ‐ Пловдив, 2009‐  

1313‐6577 (print) 
2367‐5772 (online) 

3.   АКАДЕМИЧЕН форум "Интегрална музикална теория..." = Academic 
forum Integral music Theory...: международна конференция: сборник 
с доклади. ‐ София: Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2013‐  

2367‐5985 (print) 
2367‐7562 (online) 

4.   АКАДЕМИЧНИ пролетни четения. ‐ София: Марс 09, 2012‐  1314‐9261 (print) 

5.   АКТИВ счетоводна матрица: списание за професионалисти в 
областта на счетоводството, финансите и осигуряването. – София: 
Доби прес, 2003‐ 
Заб.: Продължение на Актив ‐ ISSN 1312‐16777 

1314‐3484 (print), (online) 

6.   АКТУАЛНИ аспекти на религиозната толерантност в България: 
сборник статии и доклади / Пловдивски унив. „Паисий 
Хилендарски”. Юридически фак. – Пловдив, 2014‐ 

978‐619‐7109‐04‐7 (print) 

7.   АЛМАНАХ ‐ Национална музикална академия “Проф. Панчо 
Владигеров”. ‐ София, 2009‐  

1313‐9886 (print) 
2367‐8011 (online) 

8.   АЛМАНАХ Научни изследвания = Scientific Research Almanac / 
Институт за науч. изследвания при Стоп. акад. "Д.А. Ценов". ‐ 
Свищов : Стоп. акад. "Д. А. Ценов", 2003‐  

1312‐3815 (print) 

9.   АНТРОПОЛОГИЯ = Anthropology: списание за социално‐културна 
антропология. ‐ Благоевград: Югозападен унив. "Неофит Рилски", 
2014‐  

2367‐573X (print) 

10. БАЛКАНИ: научно периодично издание. ‐ София: Институт за 
балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол", 
БАН, 2012‐  

1314‐4103 (print) 

11. БАЛКАНИТЕ ‐ език, история, култура = The Balkans ‐ Languages, 
History, Cultures. ‐ В. Търново: ИВИС, 2007‐  

1314‐4065 (print)  
2535‐1346 (online) 

12. БАЛКАНСКО езикознание = Linguistique Balkanique / Българска 
академия на науките. Институт за български език. ‐ София, 1959‐  

0324‐1653 (print) 

                                                 
1 Посочено е името на институцията към началната година на издаване 
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13. БИБЛИОСФЕРА = Bibliosphere / Нов български унив. ‐ София, 2001‐  1311‐8803 (оnline) 

14. БИБЛИОТЕКА Диоген. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и 
Методий", 1993‐  

1314‐2763 (print) 
2367‐9549 (online) 

15. БИБЛИОТЕКА Стопански свят. – Свищов: Акад. изд. "Д.А. Ценов", 
1993‐  

1310‐2737 (print) 
2534‐9201 (online) 

16. БИЗНЕС и право = Business and Law. ‐ София: УНСС, Юридически 
фак., 2018‐ 

2603‐3437 (print) 
2603‐3445 (online) 

17. БИЗНЕС посоки / Център по икономически и управленски науки ‐ 
Бургаски свободен университет. ‐ Бургас, 2005‐ 

1312‐6016 (print) 
2367‐9247 (online) 

18. БИЗНЕС управление = Business management. ‐ Свищов: Акад. изд. 
"Д.А. Ценов", 1991‐  

0861‐6604 (print) 
2534‐8396 (online) 

19. БЪЛГАРИТЕ в Северното Причерноморие: изследвания и 
материали. ‐ В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 
1992‐ 

978‐954‐400‐183‐4 

20. БЪЛГАРИЯ, българите и Европа ‐ мит, история, съвремие 
[Електронен ресурс]: научна конференция. ‐ В. Търново: Унив. изд. 
"Св. св. Кирил и Методий", 2007‐ 

978‐619‐208‐125‐6 (CD) 

21. БЪЛГАРСКА военна мисъл: двумесечно списание. ‐ София: Военна 
академия “Г.С. Раковски”, 2017‐ 

2603‐3550 (online) 

22. БЪЛГАРСКА етнология / БАН. Етнографски институт с музей. ‐ 
София, 1995‐  

1310‐5213 (print) 
2367‐6892 (online) 

23. БЪЛГАРСКА кардиология = Bulgarian Cardiology: официален орган 
на Дружеството на кардиолозите в България. ‐ София, 1996‐  

1310‐7488 (print), (online)  

24. БЪЛГАРСКА реч: списание за езикова култура / Факултет по 
Славянски филологии при СУ „Св. Климент Охридски” съвместно с 
фондация „Проф. д‐р Максим Младенов”. ‐ София, 1995‐  

1310‐733X (print) 
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79. ДЕТСКИ и инфекциозни болести = Child and infectious diseases: 
медицински преглед / Центр. мед. библ. – МУ. ‐ София, 2009‐ 

Заб.: Продължение на Опазване здравето на децата и юношите ‐ ISSN C634‐3732. През 
2009 г. слят с Инфекциозни заболявания ‐ ISSN 0324‐1432  

1313‐762X (print) 

80. ДИАЛОГ = Dialogue / Стопанска академия "Д. А. Ценов". ‐ Свищов, 
2001‐ 

1311‐9206 (оnline) 

81. ДОКЛАДИ ‐ Международна научна конференция / Висше 
строително училище “Любен Каравелов” = Proceedings ‐ 
International scientific conference. ‐ София, 2010‐ 

1314‐071X (print) 

82. ДОКЛАДИ на Българската академия на науките = Comptes rendus 
de l'Academie Bulgare des Sciences. ‐ София, 1991‐  
Заб.: Продължение на Доклады Болгарской академии наук ‐ ISSN 0366‐8681 

1310‐1331 (print) 
2367‐5535 (оnline) 

83. ДОКТОРАНТСКИ четения ... ‐ Национална музикална академия : 
сборник с материали от научна среща на докторанти от 
Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". ‐ 
София: Марс 09, 2011‐  

2367‐4873 (print) 

84. ДОКТОРАНТСКИ четения’... / Нов български университет. 
Департамент История на културата. – София, 2008‐  

1313‐4094 (print) 

85. ЕВРОПЕЙСКИ практики и национални рефлексии в планирането = 
European  Practices  and  National  Reflections  in  the  Planning  : 
международна  юбилейна  научно‐практическа  конференция, 
Свищов, 24‐25 апр. 2015 г.: сборник доклади.Т. 2 / Стоп. акад. "Д.А. 
Ценов". ‐ Свищов, 2015‐ 

978‐954‐23‐1079‐2 (Т. 1) 

86. ЕЗИКОВ свят = Orbis Linguarum / Югозападен университет „Неофит 
Рилски”. Филологически фак. Кат. Чужди езици. – Благоевград, 
2001‐  

1312‐0484 (print) 

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=C634-3732&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0324-1432&fmt=12
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87. ЕКОЛОГИЧНО инженерство и опазване на околната среда = 
Ecological Engineering and Environment Protection. ‐ София: 
Национално дружество Екологично инженерство и опазване на 
околната среда, 2001‐ 

1311‐8668 (print) 
2367‐8429 (online) 

88. ЕНДОКРИННИ заболявания = Endocrine diseases: медицински 
преглед / Центр. мед. библ. – МУ. ‐ София, 1972‐ 

Заб.: Продължение на Физиология и патология на ендокринната система ‐ ISSN 0204‐6202

0324‐1475 (print) 

89. ЕПОХИ: историческо списание на Великотърновския унив. „Св. св. 
Кирил и Методий”. – В. Търново, 1993‐ 

1310‐2141 (print) 
2534‐8418 (online) 

90. ЖИВОТНОВЪДНИ науки = Animal Sciences / Селскостопанска 
академия. – София, 1964‐  

0514‐7441 (print) 
2534‐9856 (online) 

91. ЗДРАВЕ и наука / Медицински колеж „Йорданка Филаретова”. 
Медицински унив. – София: Инфодент‐БГ, 2011‐ 

1314‐3360 (print) 

92. ЗДРАВНА икономика & Мениджмънт. – Варна: ИК Стено, 2001‐   1311‐9729 (print) 
2603‐3836 (online) 

93. ЗДРАВНА политика и мениджмънт = Health Policy and Management: 
списание за новата генерация медици и здравни мениджъри / Фак. 
Обществено здраве при Медицинския унив. – София. – София: ИК 
Симел, 2009‐  

1313‐4981 (print) 

94. ИНДУСТРИАЛЕН мениджмънт / Технически унив. – София. 
Стопански фак. ‐ София, 2004‐ 

1312‐3793 (print) 

95. ИЗВЕСТИЯ – Минно‐геоложки университет „Св. Иван Рилски”, 
Хуманитарен департамент = Proceedings – University of Mining and 
Geology „St. Ivan Rilski”, Humanitarian Department. – София, 2001‐ 

1313‐3322 (print) 

96. ИЗВЕСТИЯ: списание на Икономическия унив. Варна. – Варна, 1991‐  1310‐0343 (print) 
2367‐6949 (online) 

97. ИЗВЕСТИЯ на Института за български език „Проф. Любомир 
Андрейчин” / БАН. – София, 1952‐  
Заб.: До 1985 г. се издава като Известия на Института за български език 

0323‐9934 (print) 
2603‐3402 (online) 

98. ИЗВЕСТИЯ на Института за исторически изследвания / БАН, 
Институт за исторически изследвания. – София, 2014‐  

2367‐5187 (print) 

99. ИЗВЕСТИЯ на Центъра за стопанско‐исторически изследвания = 
Proceedings of Centre for Economic History Research. ‐ Варна, 2016‐ 

2534‐9244 (print) 
2603‐3526 (online) 

100. ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените – Варна. Серия Икономически 
науки = Izvestia: journal of the union of scientists. Economic sciences 
series. ‐ Варна, 2012‐ 

1314‐7390 (print) 
2603‐4085 (online) 

101. ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените – Варна. Серия Хуманитарни 
науки. ‐ Варна, 1996‐ 

1310‐6376 (print) 

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0204-6202&fmt=12
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102. ИЗВЕСТИЯ на Техническия университет – Габрово = Journal of 
Technical University – Gabrovo. – Габрово, 1971‐ 
Заб.: 1971‐1972 ‐ Известия на Висшия Общотехнически Иинститут и Съюза на научните 
работници; 1972‐1994 Известия на Висшия Машинно‐Електротехнически Институт и Съюза 
на научните работници. 

1310‐6686 (print) 

103. ИЗКУСТВО и критика / Национална художествена академия. – 
София, 2010‐ 

1314‐0809 (print) 

104. ИЗКУСТВОВЕДСКИ четения’ .... – София: Институт за 
изкуствознание, БАН, 2003‐ 

1313‐2342 (print)  

105. ИКОНОМИКА = Economy magazine. – Медия Икономика България 
ООД, София, 2011‐ 

Заб.: Продължение на Икономика ‐ ISSN 1312‐2428 

1314‐376Х (print) 

106. ИКОНОМИКА 21 = Economics 21: междууниверситетско издание. – 
Свищов: Акад. изд. „Д.А. Ценов”, 2011‐  

1314‐3123 (print) 
2534‐9457 (online)  

107. ИКОНОМИКА и управление = Economics & Management: научно 
списание на Стопанския фак. при Югозападния университет 
„Неофит Рилски” – Благоевград. – Благоевград, 2005‐ 

1312‐594Х (print) 
2367‐7600 (online) 

108. ИКОНОМИКА и управление на селското стопанство = Agricultural 
Economics and Management / Селскостопанска академия. – София, 
1988‐  
Заб.: Образувано след сливане на Икономика на селското стопанство (1968‐1987) ‐ ISSN 
0019‐1760 и Управление на селското стопанство (1980‐1987) ‐ ISSN 0204‐9279 

0205‐3845 (print) 
2534‐9872 (online) 

109. ИКОНОМИЧЕСКА мисъл. – София: БАН, 1956‐  
Заб.: От 2010 г. се издава от Институт за икономически изследвания при БАН. 

0013‐2993 (print) 

110. ИКОНОМИЧЕСКИ и социални алтернативи. – София: УНСС, 2012‐  
Заб.: Продължение на Икономически алтернативи (2005‐2011) ‐ ISSN 1312‐5281 

1314‐6556 (print) 
2534‐8965 (online) 

111. ИКОНОМИЧЕСКО благосъстояние чрез споделяне на знания: 
международна научна конференция, 9‐10 ноем. 2016 г. Т. 3 / Стоп. 
акад. "Д.А. Ценов". ‐ Свищов, 2016‐ 

978‐954‐23‐1187‐4 (Т. 3) 

112. ИКОНОМИЧЕСКИ изследвания. – София: Икономически институт на 
БАН, 1984‐ 
Заб.: Продължение на Известия на Икономическия институт – БАН; От 2010 г. се издава от 
Институт за икономически изследвания при БАН. 

0205‐3292 (print) 

113. ИНДУСТРИАЛНИ технологии = Industrial technologies: академично 
списание. ‐ Бургас: Унив. "Проф. д‐р Асен Златаров", 2014‐ 

1314‐9911 (print) 

114. ИНЖЕНЕРНА геология и хидрогеология = Enginering geology and 
hydrogeology. – София: БАН, 1975‐ 
Заб.: Продължение на Известия на Геологическия институт. Серия Инженерна геология и 
хидрогеология (1967‐1974) ‐ ISSN 0324‐0649 

0204‐7934 (print) 
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115. ИНЖЕНЕРНИ науки = Engineering sciences: списание на Научно 
направление Инженерни науки към БАН. – София: БАН, Институт по 
металознание, 2005‐ 
Заб.: Продължение на Техническа мисъл (1964‐2004) ‐ ISSN 0040‐2168 

1312‐5702 (print) 
2603‐3542 (online) 

116. ИСТОРИЧЕСКИ преглед: научно‐историческо списание / Институт по 
история при БАН. – София, 1945‐ 

0323‐9748 (print) 

117. КИБЕРЕКОЛОГИЯ = Cyberecoloy. ‐ Стара Загора: ИК „Глаголица”, 
2017‐ 

2534‐9171 (оnline) 

118. КЛИНИЧНА и консултативна психология / Българска асоциация по 
клинична и консултативна психология. – Варна: Стено, 2009‐  

1314‐0280 (print) 

119. КОМПЮТЪРНИ науки и комуникации = Computer Sciences and 
Communications. ‐ Бургаски свободен унив., 2012‐ 

1314‐7846 (оnline) 

120. ЛИТЕРАТУРАТА / Софийски унив. „Св. Климент Охридски”, Фак. по 
славянски филологии. – София, 2007‐ 

1313‐1451 (print) 

121. ЛИТЕРАТУРНА мисъл: двумесечно списание за естетика, 
литературна история и критика. – София: БАН, 1957‐ 

0324‐0495 (print) 
1314‐9237 (online) 

122. ЛЮБОСЛОВИЕ – Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин 
Преславски”, 2009‐ 
Заб.: Продължение на Любословие или периодическо списание (1996‐2008) ‐ ISSN 1311‐
9486 

1314‐6033 (print) 

123. МАНАС = Manas: електронно списание на Центъра за източни езици 
и култури. СУ „Св. Климент Охридски”. – София, 2014‐ 

2367‐6256 (online) 

124. МАРКЕТИНГ и предприемачество. – София: Колеж по мениджмънт, 
търговия и маркетинг, 2011‐ 

1314‐5851 (print) 

125. МАТЕМАТИКА и информатика: научно‐методическо списание. – 
София: МОН, 1994‐ 

1310‐2230 (print) 
1314‐8532 (online) 

126. МАТТЕХ ... : сборник научни трудове = Mathtech ...: proceedings of 
the International Conference / Шуменски унив. “Епископ Константин 
Преславски. Фак. по математика и информатика. Фак. по технически 
науки. ‐ Шумен, 2011‐ 

1314‐3921 (print) 

127. МАШИНОСТРОЕНЕ и машинознание / Национален комитет по 
теория на механизмите и машините. ‐ Варна, 2006‐ 

1312‐8612 (print) 

128. МЕДИИ и комуникации на 21. век = Media and Communications of 
the 21st Century. Великотърновски унив. „Св. св. Кирил и Методий”. 
– В. Търново, 2017‐ 

2603‐3089 (print) 
2603‐3801 (оnline) 

129. МЕДИИ и обществени комуникации = Media and Social 
Communications. Унив. за национално и световно стопанство. ‐ 
София, 2008‐ 

1314‐362X (online) 
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130. МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика = Medical 
management and health policy: медицински преглед / Центр. мед. 
библ. ‐ МУ. ‐ София, 1999‐ 

Заб.: Продължение на Информация за ръководни кадри в здравеопазването и 
медицинската наука (1985‐1998) ‐ ISSN 0204‐9791; Продължение на Експресна информация 
за ръководни кадри в здравеопазването и медицинската наука (1970‐1984) ‐ ISSN 1310‐
767674 

1312‐0336 (print) 

131. МЕДИЦИНСКИ преглед = Medical review. – София: Центр. мед. 
библ., 2003‐ 
Заб.: Продължение на Медицински преглед ‐ Медицина ‐ Клиника и предклиника ‐  
ISSN 1312‐0344 

1312‐2193 (print) 

132. МЕЖДУНАРОДНА политика / Югозападен унив. „Неофит Рилски”. 
Правно‐исторически факу. – Благоевград: Юриспрес, 2004‐ 

2367‐5373 (print) 

133. МЕЖДУНАРОДНЫЙ симпозиум МАПРЯЛ ...: доклады и сообщения. 
– В. Търново: ИВИС, 2011‐ 

1312‐3069 (print), (online) 

134. МЕХАНИКА на машините / Национален комитет по теория на 
механизмите и машините. ‐ Варна, 1993‐ 

0861‐9727 (print) 

135. МЕХАНИКА. Транспорт. Комуникации = Mechanics. Transport. 
Communications: научно списание. – София: ВТУ „Тодор 
Каблешков”, 2003‐ 

1312‐3823 (print) 
2367‐6620 (online) 

136. МЛАД форум: младежко издание на електронното научно 
списание “Механика. Транспорт. Комуникации”. – София: ВТУ 
“Тодор Каблешков”, 2012‐ 

2367‐6558 (print) 
2367‐6612 (online) 

137. МОДЕЛИ за система на престъпления според съвременното 
наказателно право: сборник материали Пета международна 
научно‐практическа конференция, организирана от Юридическия 
фак. на Пловдивския унив. "Паисий Хилендарски", 12 юни 2012. ‐ 
Пловдив, 2013‐ 

978‐954‐423‐836‐0 

138. НАРОДНОСТОПАНСКИ архив. – Свищов: Стоп. акад. „ Д.А. Ценов”, 
1965‐ 
Заб.: Продължение на Известия на Висшия финансово‐стопански институт ‐ Свищов ‐ ISSN 
0205‐2652 

0323‐9004 
2367‐9301 (online) 

139. НАСЕЛЕНИЕ: научно‐популярно списание на Института по 
демография. – София: БАН, 1983‐  

0205‐0617 (print) 
2367‐9174 (online) 

140. НАУКА за гората = Forest science. – София: БАН, 1988‐ 
Заб.: Продължение на Горскостопанска наука (1964‐1987) ‐ ISSN 0017‐2286 

0861‐007X (print) 

141. НАУКА и младост: сборник научни съобщения от конкурсна сесия ... 
‐ Пловдив: Мед. унив., 2010‐ 

1314‐9229 (print) 

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0204-9791&fmt=12
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142. НАУЧНА конференция с международно участие „Военни 
технологии и системи за осигуряване на отбраната ‐ ...”: сборник 
доклади. – София: Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, 
2012‐ 

2367‐5942 (print) 

143. НАУЧНА конференция с международно участие по авиационна, 
автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс – ‘... : 
сборник доклади = Scientific conference on aeronautics, automotive 
and railway engineering and technologies BulTrans ‐ '...: proceedings. – 
София: Технически унив., 2009‐ 

1313‐955X (print) 

144. Научна конференция с международно участие "Животновъдната 
наука ‐ предизвикателства и иновации", София, България, 1‐3 
ноем. 2017 г.: сборник = Scientific Conference with International 
Participation "Animal Science ‐ Challenges and Innovations", Sofia, 
Bulgaria, 1‐3 Nov. 2017: proceedings. ‐ Костинброд: Институт по 
животновъдни науки, 2017‐ 

978‐619‐90208‐0‐7 
e‐ISBN 978‐619‐90918‐0‐7 

145. НАУЧНИ трудове – Аграрен университет – Пловдив = Scientific 
works – Agricultural University – Plovdiv. – Пловдив: Аграр. унив., 
2001‐ 
Заб.: Продължение на Научни трудове ‐ Висш селскостопански институт ‐ Пловдив ‐  
ISSN 1310‐1145 

1312‐6318 (print) 
2367‐5845 (online) 

146. НАУЧНИ трудове – Висше военноморско училище “Н.Й. 
Вапцаров”. – Варна: ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”, 1961‐ 

1312‐0867 (print) 

147. НАУЧНИ трудове – Висше училище по сигурност и икономика = 
Scientific works. – Пловдив: Висше у‐ще по сигурност и икономика, 
2015‐ 

2367‐8526 (print) 

148. НАУЧНИ трудове – Международно висше бизнес училище – 
Ботевград = Research papers – International business school – 
Botevgrad. – Ботевград, 2005‐  

1313‐0846 (print) 

149. НАУЧНИ трудове – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”. Факултет по икономически и социални науки. – 
Пловдив, 2005‐ 

1313‐227X (print) 

150. НАУЧНИ трудове – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”. Филология. – Пловдив, 1984‐ 
Заб.: Продължение на Научни трудове ‐ Пловдивски унив. "Паисий Хилендарски". ‐ 
Разделен на Руска филология и Българска филология 

0861‐0029 (print) 

151. НАУЧНИ трудове – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”. Юридически факултет. – Пловдив, 2000‐ 

0861‐3184 (print) 

152. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = 
Научные труды... = Proceedings – University of Rousse „Angel 
Kanchev”. – Русе, 1999‐ 
Заб.: Продължение на Научни трудове ‐ Висше техническо училище "Ангел Кънчев" ‐ Русе 
ISSN 0205‐3322 

1311‐3321 (print) 
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153. НАУЧНИ трудове на Съюза на учените ‐ Пловдив. Серия. А. 
Обществени науки, изкуство и култура = Scientific researches of the 
Union of Scientists in Bulgaria ‐ Plovdiv. Series A. Public sciences, art 
and culture. ‐ Пловдив, 2015‐ 

1311‐9400 (print) 
2534‐9368 (online) 

154. НАУЧНИ трудове на Съюза на учените ‐ Пловдив. Серия Б. 
Естествени и хуманитарни науки =  Scientific researches of the Union 
of scientists in Bulgaria ‐ Plovdiv. Series B Natural sciences and 
humanities. ‐ Пловдив, 2000‐ 

1311‐9192 (print) 
2534‐9376 (online) 

155. НАУЧНИ трудове на Съюза на учените ‐ Пловдив. Серия В. Техника 
и технологии = Scientific research of the Union scientists ‐ Plovdiv. 
Series C. Technics and Technologies in Bulgaria. ‐ Пловдив, 2000‐ 

1311‐9419 (print) 
2534‐9384 (online) 

156. НАУЧНИ трудове на Съюза на учените ‐ Пловдив. Серия Г. 
Медицина, фармация и дентална медицина = Scientific researches 
of the Union of scientists ‐ Plovdiv. Series D. Medicine, pharmacy and 
dental medicine in Bulgaria. ‐ Пловдив, 2000‐ 

1311‐9427 (print) 
2534‐9392 (online) 

157. НАУЧНИ трудове – Университет по хранителни технологии – 
Пловдив = Scientific works of University of Food Technologies es ‐ 
Plovdiv. ‐ Пловдив, 1954‐ 
Заб.: Продължение на Научни трудове ‐ Висш институт по хранителна и вкусова 
промишленост – Пловдив ‐ ISSN 0477‐0250 

1313‐731X (print) 
1314‐7102 (CD) 
2535‐1311 (online) 

158. НАУЧНИ трудове на Университет за национално и световно 
стопанство = Research Papers ‐ University of National and World 
Economy. ‐ София, 1953‐ 
Заб.: Продължение на Годишник на Свободния унив. в София; Годишник на Държавното 
висше училище за финансови и административни науки в София и Годишник на Софийския 
унив. Фак за стопански и социални науки, на Висшия икономически институт‐София, 
Трудове на Висшия икономически институт „К. Маркс”, Научни трудове. Висш 
икономически институт „К. Маркс” ‐ ISSN 0204‐6334 

0861‐9344 (print) 
2534‐8957 (online) 

159. НАЦИОНАЛНА конференция по осветление с международно 
участие "BulLight' ... ‐ България Светлина' ...": сборник доклади. ‐ 
София: Бълг. нац. к‐т по осветление, 1999‐ 

1314‐0787 (print) 

160. НЕВРОЛОГИЯ и психиатрия = Neurology and psychiatry: медицински 
преглед. Центр. мед. библ. –МУ. ‐ София, 2000‐ 

Заб.: Продължение на Нервни и психични заболявания (1970‐1999) ‐ ISSN 0204‐5052

1311‐6584 (print) 

161. НЕФРОЛОГИЯ, диализа и трансплантация = Nephrology, dialysis and 
transplantation. – София: Българско дружество по нефрология, 1995‐ 

1312‐5257 (print) 

162. НОВО знание = New Knowledge: списание за наука. ‐ Пловдив: 
Висше у‐ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012‐ 

1314‐5703 (print) 
2367‐459 (online) 

163. ОБЩА медицина = General Medicine / Медицински унив. ‐ София. 
Центр. мед. библ. ‐ София, 1999‐ 

1311‐1817 (print) 

164. ОНКОЛОГИЯ = Oncologia. ‐ София: Медицина и физкултура, 1964‐  0369‐7649 (print) 

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0204-5052&fmt=12


Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране 

www.nacid.bg     14 / 30 

165. ОНЛАЙН списание за текстил, облекло, кожи и технологии = Online 
magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology. – София, 
2016‐ 
Достъпно на: https://tok‐bg.org 

2535–0447 (online) 

166. ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. ‐ София: МОН, 
1991‐  
Заб.: Обединява от 2012 Начално образование ‐ ISSN 0204‐4951 и Предучилищно 
възпитание ‐ ISSN 0204‐7004; Продължение на Народна просвета ‐ ISSN 0204‐6237; 
Обединява Начално образование ‐ ISSN 0204‐4951 и Предучилищно възпитание ‐  
ISSN 0204‐7004 

0861‐3982 (print) 
1314‐8540 (online) 

167. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на 
Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 
1993‐ 

1310‐358X (print) 
2367‐9360 (online) 

168. ПЕДАГОГИЧЕСКИ новости: годишно научнотеоретично издание = 
Pedagogical innovations: annual scientific‐theoretical journal ‐ Русенски 
унив. "Ангел Кънчев". Кат. Педагогика, психология, история. – Русе, 
2012‐  

1314‐7714 (print) 

169. ПЕДАГОГИЧЕСКИ форум. Тракийски университет. – Стара Загора, 
2013‐ 

1314‐7986 (online) 

170. ПИРИНСКИ книжовни листи: списание за туристика / Колеж по 
туризъм ‐ Благоевград. Център за технологично обучение – Банско. ‐ 
Благоевград, 2005‐ 

1312‐6911 (print) 

171. ПОЛИТИКА и сигурност = Politics & security. ‐ Пловдив: Висше у‐ще 
по сигурност и икономика, 2017‐  

2535‐0358 (print) 

172. ПОЛИТИКА и престъпност: наказателно‐правни и криминологични 
аспекти: сборник от материали на Четвъртата международна 
научно‐практическа конференция, организирана от Юридическия 
фак. на Пловдивския унив. "Паисий Хилендарски" 18 юни 2010 г. ‐ 
Пловдив, 2011‐ 

978‐954‐423‐679‐3 

173. ПОЛИТОЛОГИЧНИ изследвания. ‐ Пловдив: Унив. изд. "Паисий 
Хилендарски", 2014 ‐ 

978‐619‐202‐173‐2 

174. ПОМОЩНИ исторически дисциплини = Hilfshistorische 
Fachrichtungen / БАН. Институт по история. Сектор Помощни 
исторически дисциплини. ‐ София, 1979‐ 

0205‐2504 (print) 

175. ПОРЕДИЦА за трансгранично сътрудничество "Нови 
предизвикателства пред сигурността на Балканите" = Series for 
trans‐boarder cooperation "New Challenges to the Balkan Security". – 
В. Търново: ИВИС, 2016‐ 

978‐619‐205‐023‐8 (online) 
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176. ПОЧВОЗНАНИЕ, агрохимия и екология = Soil Science, Agrochemistry 
And ecology: научно списание / Селскостопанска академия. ‐ София, 
1992‐ 
Заб.: Продължение на Почвознание, агрохимия и растителна защита (1985‐1991) ‐ ISSN 
0205‐1931 

0861‐9425 (print) 
2534‐9864 (online) 

177. ПРАВНАТА наука традиции и актуалност: научна конференция по 
случай петдесетата годишнина на Пловдивския унив. "Паисий 
Хилендарски", Пловдив, 30 септ. ‐ 1 окт. 2011 г. ‐ Пловдив, 2012‐ 

978‐954‐423‐768‐4 

178. ПРАВНИ и икономически проблеми на бизнес средата в 
Република България : кръгла маса, 23 окт. 2015 : сборник доклади / 
Стоп. акад. "Д.А. Ценов" = Legal and Economic Problems of the 
Business Environment of the Republic of Bulgaria : collection of 
scientific works / Acad. of Econ. "D.A. Tsenov". ‐ Свищов, 2015‐ 

978‐954‐23‐1086‐0 

179. ПРАВО – традиции и перспективи: юбилейна научна конференция, 
19‐20 септ., 2017, Пловдив: сборник. Пловдивски унив. "Паисий 
Хилендарски". Юридически фак. – Пловдив, 2018‐ 

978‐954‐28‐2625‐5 

180. ПРАВО, политика, администрация = Law, Politics, Administration / 
Югозападен унив. "Неофит Рилски". Правно‐исторически фак. Кат. 
„Публичноправни науки”. – Благоевград, 2014‐ 

2367‐4601 (online) 

181. ПРАВОТО ‐ изкуство за доброто и справедливото: 20 години 
Юридически факултет / Пловдивски унив. "Паисий Хилендарски". 
Юридически фак. ‐ Пловдив, 2013‐ 

978‐954‐423‐874‐2 

182. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: академично издание за научни изследвания. 
‐ Благоевград: Унив. изд. "Неофит Рилски", Стопански фак., 2013‐ 

1314‐9598 (print) 
2367‐7597 (online) 

183. ПРЕВАНТИВНА медицина = Preventive Medicine. ‐ София: Бълг. 
сдружение по превантивна медицина, 2012‐ 

1314‐5681 (print), (online) 

184. ПРОБЛЕМИ на географията = Problems of geography. ‐ София: БАН, 
1974/1975‐ 
Заб.: Продължение на Известия на Географския институт (1951‐1974) ‐ ISSN 0068‐3744 

0204‐7209 (print) 
2367‐6671 (online) 

185. ПРОБЛЕМИ на денталната медицина = Problems of dental medicine. 
‐ София: Мед. унив., Фак. по дентална медицина, 2006‐ 

2367‐850Х (print) 
2367‐8518 (online) 

186. ПРОБЛЕМИ на изкуството = Art studies quarterly: тримесечно 
списание за естетика, теория и критика на изкуството. ‐ София: БАН, 
1968‐ 

0032‐9371 (print) 
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187. ПРОБЛЕМИ и перспективи на развитието на сътрудничеството 
между страните от Югоизточна Европа в рамките на 
Черноморското икономическо сътрудничество = Problems and 
Prospectives of Development of the Cooperation between South‐
Eastern European Countries within the Framework of Black Sea 
Economic Cooperation: десета юбилейна международна научно‐
практическа конференция, Албена, 18‐19 септ. 2012 г.: сборник 
доклади. Т. 1 / Стоп. акад. "Д.А. Ценов". ‐ Свищов, 2012‐ 

978‐954‐23‐0773‐0 (Т. 1) 

188. ПРОБЛЕМИ на постмодерността = Postmodernism problems. 
Югозападен унив. "Неофит Рилски". ‐ Благоевград, 2011‐ 

1314‐3700 (online) 

189. ПРОБЛЕМИ на устната комуникация. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. 
св. Кирил и Методий", 1991‐ 

2367‐8712 (print) 

190. ПРОГЛАС: филологическо списание. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. 
Кирил и Методий", 1992‐ 

0861‐7902 (print) 
2367‐8585 (online) 

191. ПРОФЕСИОНАЛНО образование = Vocational Education: научно‐
методическо списание. ‐ София: Аз Буки, 2012‐ 
Заб.: Образувано след сливане на Посоки ‐ ISSN 1310‐8751; и Бизнессекретар ‐  
ISSN 1310‐9324 

1314‐555X (print) 
1314‐8567 (online) 

192. ПСИХОЛОГИЧНИ изследвания / БАН. Институт по психология. ‐ 
София: Институт по психология, Институт за изследване на 
населението и човека, 1998‐  

1311‐4700 (print) 
2367‐4563 (online) 

193. ПУБЛИЧНИ политики.bg = Public Policy.bg / Софийски унив. “Св. 
Климент Охридски”. ‐ София, 2010‐ 

1314‐2313 (оnline) 

194. РАСТЕНИЕВЪДНИ науки = Plant sciences: научно списание / 
Селскостопанска академия. ‐ София, 1964‐ 

0568‐465X (print) 
2534‐9848 (online) 

195. РАЗВИТИЕ на публичното право: традиции и съвременност: 
сборник статии и доклади от Международна научна конференция, 
Пловдив, 23 май 2012 г. / Пловдивски унив. "Паисий Хилендарски". 
Юридически фак. ‐ Пловдив, 2014‐ 

978‐954‐423‐876‐6 

196. РЕВМАТОЛОГИЯ = Rheumatology / Българско научно дружество по 
ревматология. ‐ София: Центр. мед. библ., 1993‐ 

1310‐0505 (print) 

197. РЕДКИ болести и лекарства сираци. Институт по редки болести. – 
Пловдив: Българска асоциация за промоция на образование и 
наука, 2010‐ 

1314‐3581 (оnline) 

198. РЕЛИГИОЗНАТА толерантност в съвременния свят: сборник статии 
и доклади: 2013‐2014 / Пловдивски унив. "Паисий Хилендарски". 
Юридически фак. ‐ Пловдив, 2014‐ 

978‐619‐7109‐03‐0 
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199. РЕТОРИКА и комуникации = Rhetoric and Communications: 
електронно научно списание. – София: Унив. изд. "Св. Климент 
Охридски", 2011‐  

1314‐4464 (online) 

200. РОДОЗНАНИЕ = Genealogia / Българско генеаложко дружество 
Родознание. ‐ София, 1990‐ 

0861‐9573 (print) 

201. СБОРНИК доклади от годишната университетска научна 
конференция на Нац. военен унив. „Васил Левски”. ‐ В. Търново, 
2009‐ 

1314‐1937(print) 
2367‐7481 (online) 

202. СБОРНИК доклади от Международна научна конференция 
„България на регионите“ = Proceedings of the International scientific 
conference “Bulgaria of the regions /Висше у‐ще по агробизнес и 
развитие на регионит. – Пловдив, 2017‐ 

978‐619‐203‐207‐4 (online) 
978‐619‐203‐206‐7 (DVD) 

203. СБОРНИК  доклади  от  международна  научна  конференция  / 
Международно висше бизнес училище. – Ботевград, 2017‐ 

978‐954‐9432‐75‐1 (CD) 

204. СБОРНИК доклади от научна конференция Актуални проблеми на 
сигурността. ‐ В. Търново: Нац. военен унив. "Васил Левски", 2014‐ 

2367‐7465 (print) 
2367‐7473 (online) 

205. СБОРНИК научни публикации ‐ Департамент Дизайн и 
архитектура. ‐ София  Нов български унив., 2012‐  

1314‐7188 (print) 

206. СВЕТЪТ на физиката. ‐ София: Съюз на физиците в България, 1991‐  0861‐4210 (print) 

207. СЕМИНАР.бг. Софийски унив. "Св. Климент Охридски". – София, 
2011‐ 

1313‐9932 (online) 

208. СЕСТРИНСКО дело = Information for nursing staff: медицински 
преглед / Центр. мед. библ. ‐ София, 1996‐ 
Заб.: Продължение на За средните медицински кадри (1981‐1995) ‐ ISSN 0324‐1726 

1310‐7496 (print) 

209. СЛАВЯНСКИ диалози: списание за славянски езици, литература и 
култура / Филологически фак. при Пловдивския унив. „Паисий 
Хилендарски”. ‐ Пловдив, 2004‐ 

1312‐5346 (print) 

210. СЛЕДВА: списание за университетска култура / Нов български 
университет. ‐ София, 2002‐ 

1311‐9060 (print) 

211. СОЦИАЛНА медицина: тримесечник / Сдружение Научно 
дружество по социална медицина, информатика и здравен 
мениджмънт. ‐ София, 1994‐  

1310‐1757 (print) 
2603‐3739 (online) 

212. СОЦИАЛНА работа = Social work / Софийски унив. "Св. Климент 
Охридски". – София, 2013‐ 

1314‐9644 (online) 
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213. СОЦИАЛНИТЕ науки и развитието на обществото ‐ теоретични и 
практически измерения = Social Sciences and the Development of 
Society ‐ Theoretical and Practical Dimensions: международна 
юбилейна научна конференция, 30‐31 окт. 2015 г.: сборник научни 
разработки: 50 години кат. „ История, философия, социология” / 
Стоп. акад. "Д. А. Ценов". ‐ Свищов, 2015‐ 

978‐954‐23‐1093‐8 

214. СОЦИАЛНО‐икономически анализи: поредица на 
Великотърновския унив. "Св. св. Кирил и Методий" ‐ Стопански 
факултет. – В. Търново, 2006‐ 

1313‐6909 (print) 
2367‐9379 (online) 

215. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ проблеми: тримесечно списание на Института 
по социология при БАН. ‐ София, 1969‐ 
Заб.: Продължение на Социологически изследвания ‐ ISSN 0584‐1542 

0324‐1572 (print) 

216. СПИСАНИЕ на Българското геологическо дружество = Review of the 
Bulgarian geological society. ‐ София, 1927‐ 

0007‐3938 (print) 

217. СТАРОБЪЛГАРИСТИКА = Paleobulgarica. ‐ София: БАН, 1977‐  0204‐4021 (print) 
2603‐2899 (online) 

218. СТАРОБЪЛГАРСКА литература / БАН. Институт за литература. ‐ 
София, 1971‐ 

0204‐868X (print) 
2535‐0919 (online) 

219. СТРАТЕГИИ на образователната и научната политика: тримесечно 
научно‐теоретично списание. ‐ София: МОН, 1993‐ 

1310‐0270 (print) 
1314‐8575 (online) 

220. СЪВРЕМЕННА медицина. ‐ София: Съюз на българските 
медицински специалисти, 1956‐ 

0562‐7192 (print) 

221. СЪВРЕМЕННА хуманитаристика / Бургаски свободен университет. 
Център по хуманитарни науки. ‐ Бургас, 2010‐ 

1313‐9924 (print) 

222. СЪВРЕМЕННИ медицински проблеми = Journal of contemporary 
medical problems: издание на Медицински институт на МВР. ‐ 
София: Лице прес, 2014‐ 

2367‐4776 (print) 

223. СЪВРЕМЕННИ управленски практики ... : международна 
конференция. ‐ Бургас: Бургаски свободен унив., Център по икон. и 
управл. науки, 2003‐ 

1313‐8758 (print) 

224. СЪВРЕМЕННО право. ‐ София: СИБИ, 1990‐  0861‐1815 (print) 

225. СЪПОСТАВИТЕЛНО езикознание = Сопоставительное языкознание = 
Contrastive linguistics: списание на СУ "Св. Климент Охридски". ‐ 
София, 1978‐ 
Заб.: Продължение на Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други 
езици ‐ ISSN 0324‐1106 

0204‐8701 (print) 

226. СЪРДЕЧНО‐съдови заболявания = Cardiovascular diseases: 
медицински преглед / Центр. мед. библ.‐ София, 1970‐ 

0204‐6865 (print) 
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227. СЪРЦЕ ‐ Бял дроб: орган на Асоциация Сърце ‐ Бял дроб – Варна. ‐ 
Варна, 1995‐ 

1310‐6341 (print) 
2603‐3844 (online) 

228. СЪСТОЯНИЕ и проблеми на българската ономастика. ‐ В. Търново: 
Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1990‐ 

978‐619‐208‐057‐0  
(print), (CD) 

229. ТЕКСТИЛ и облекло: техника, технологии, икономика, мода, пазари. 
‐ София: Научно‐технически съюз по текстил, облекло и кожи, 1996‐ 

Заб.: Продължение на Текстилна промишленост ‐ ISSN 1310‐8069. Продължение на Лека 
промишленост и услуги ‐ ISSN 0205‐1885. Образувано след сливане на Текстилна 
промишленост ‐ ISSN 0495‐0046; Кожарска и обувна промишленост ‐ ISSN 0368‐7295; и: 
Местна промишленост и услуги ‐ ISSN 0204‐8450. Продължение на Лека промишленост. 
Текстилно издание ‐ ISSN C625‐9138. Продължение на Лека промишленост ‐ ISSN C617‐
924X. Продължение на Индустрия: 1949‐1950 ‐ ISSN C616‐9929

1310‐912X (print) 
2603‐302X (online) 

230. ТЕОЛОГИКОН: годишник на Центъра по систематическо богословие 
при Православния богословски фак. на Великотърновския унив. "Св. 
св. Кирил и Методий". ‐ В. Търново: Фабер, 2012‐ 

2367‐7856 (print) 

231. ТОПЛОТЕХНИКА / Национален комитет по теория на механизмите и 
машините. ‐ Варна, 2010‐ 

1314‐2550 (print) 

232. ТРУДОВЕ на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и 
Методий". Фак. "Математика и информатика". Направление 
"Обществени комуникации и информационни науки" = The Works 
of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of 
mathematics and inforamtics. Direction Public communications and 
information sciences. ‐ В. Търново, 2015‐ 
Заб.: Продължение на Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и 
Методий". Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки ‐  
ISSN 1313‐9045 

2367‐8135 (print) 

233. ТРУДОВЕ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий”. Исторически фак. = Travaux de l'Universite “St. st. Cyrille 
et Methode” de V. Tirnovo. Faculte histoire. – В. Търново, 1977 ‐ 

0861‐7945 (print) 

234. ТЪРНОВСКА книжовна школа. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. 
Кирил и Методий", 1989‐ 

954‐524‐339‐2 

235. ТЪРГОВСКО право: двумесечно списание. ‐ София: Търг. право, 
1992‐ 

0861‐6892 (print) 

236. УПРАВЛЕНИЕ и образование = Management and education / Унив. 
"Проф. Асен Златаров". Фак. "Обществени науки". ‐ Бургас, 2005‐ 

1312‐6121 (print) 

237. УПРАВЛЕНИЕ и устойчиво развитие = Management & Sustainable 
Development: oбщество, човек, природа / Лесотехнически унив. 
Фак. Стопанско управление. ‐ София, 1999‐ 

1311‐4506 (print) 

238. ФАРМАЦИЯ = Pharmacia / Българското научно дружество по 
фармация. ‐ София, 1951‐ 
Заб.: Продължение на Ново аптечно дело и Фармацевтски вести. От 2013 г. излиза само на 
англ. език. 

0428‐0296 (print) 

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=1310-8069&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0205-1885&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0495-0046&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0368-7295&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=0204-8450&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=C625-9138&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=C617-924X&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=C617-924X&fmt=12
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=SP=C616-9929&fmt=12
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239. ФИЛОЛОГИЧЕСКИ форум / Софийски унив. Фак. по славянски 
филологии. ‐ София, 2016‐ 

2534‐9473 (online) 

240. ФИЛОЛОГИЯ = Philologia. ‐ София: Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 
1977‐ 

0204‐8779 (print) 

241. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно ‐ методическо списание. ‐ София: 
МОН, 1992‐ 
Заб.: Продължение на История, общество, философия ‐ ISSN 0861‐2579 

0861‐6302 (print) 
1314‐8559 (online) 

242. ФИЛОСОФСКИ алтернативи = Philosophical alternatives: списание на 
Института по философски изследвания при БАН. ‐ София, 1992‐ 
Заб.: Продължение на Философска мисъл (1945‐1991) ‐ ISSN 0324‐024X 

0861‐7899 (print) 

243. ФИНАНСИ: електронно научно списание. – Пловдив: Етик Финанс 
АД, 2017‐ 
Заб.: Продължение на Банки, инвестиции, пари ‐ ISSN 1311‐7947 

2535‐0684 (online) 

244. ХАЙТЕК = HiTech. ‐ София: Агенция за високи технологии, 2017‐  2534‐9996 (online) 

245. ХИМИЯ: природните науки в образованието: астрономия, биология, 
география, физика: българско научно‐методическо списание = 
Chemistry: Bulgarian journal of chemical education. ‐ София: МОН, 1992‐
Заб.: Продължение на Биология и химия ‐ ISSN 0324‐1904; ‐ Образувано след сливане на 
Биология, екология и биотехнология ‐ ISSN 1310‐2699; География' 21 ‐ ISSN 1312‐6628; и 
Физика ‐ ISSN 0204‐6946 

0861‐9255 (print) 
1313‐8508 (online) 

246. ХРИСТИЯНСТВО и култура / Фондация Българска наука и изкуство; 
Фондация Комунитас. ‐ София: Фондация Българска наука и 
изкуство, 2002‐ 

1311‐9761 (print) 

247. ЧУЖДОЕЗИКОВО обучение = Foreign language teaching: двумесечно 
научно‐методическо списание. ‐ София: МОН, 1985‐ 
Заб.: Продължение на Руски и западни езици ‐ ISSN 0204‐5214 

0205‐1834 (print) 
1314‐8508 (online) 

248. ЮБИЛЕЕН сборник: 15 години Юридически факултет / Пловдивски 
унив. "Паисий Хилендарски". Юридически фак. ‐ Пловдив, 2007‐ 

978‐954‐423‐408‐9 

249. ЮРИДИЧЕСКИ сборник = Juridical collection. ‐ Бургас: Бургаски 
свободен унив., 1993‐ 

1311‐3771 (print) 

250. ACTA Medica Bulgarica / Central Medical Library ‐ MU. ‐ Sofia, 1992‐ 
Заб.: Продължение на Научни трудове на Висшия медицински институт ‐ София ‐ ISSN 
0525‐0889 

0324‐1750 (print) 

251. ACTA Morphologica et Anthropologica. ‐ Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 
Institute of Experimental Morphology and Anthropology, 1997‐ 
Заб.: Продължение на Acta Cytobiologica et Morphologica ‐ ISSN 0861‐0509 

1311‐8773 (print) 
2535‐0811 (online) 

252. ACTA microbiologica Bulgarica. ‐ Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 1978‐  0204‐8809 (print) 
2603‐3755 (online) 
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253. ACTA pedagogica naturalis. ‐ Shumen: “Konstantin Preslavski” Univ., 
2018‐ 

2603‐3879 (print) 

254. ACTA scientifica naturalis. ‐ Shumen: “Konstantin Preslavski” Univ., 
2014‐ 
Заб.: Образувано след сливане на Годишниците на Шуменския унив. "Епископ Константин 
Преславски". Факултет "Природни науки". Биология ‐ ISSN 1314‐5975; Факултет "Природни 
науки". Химия ‐ ISSN 1314‐605X и Факултет "Природни науки". Физика ‐  
ISSN 1314‐5959 

2367‐5144 (print) 
2603‐347X (online) 

255. ADIPOBIOLOGY: An international journal of adipose tissue in health and 
disease: official journal of the Bulgarian society for cell biology / 
Bulgarian society of cell biology. ‐ Varna: Bulgarian society of cell 
biology, 2009‐ 

1313‐3705 (print) 
1313‐3705 (online) 

256. AGRICULTURAL science and technology / Fac. of agruculture. Trakia 
university, Stara Zagora. – St. Zagora, 2009‐ 

1313‐8820 (print) 
1314‐412X (online) 

257. AGRICULTURAL, forest and transport machinery and technologies: 
scientific journal. – Ruse: Ruse Univ. "Аngel Kanchev", Agrarian and 
Industrial fac., 2014‐ 

2367‐5888 (print) 

258. ANNUAL journal of Technical University of Varna / Годишник на 
Техническия университет – Варна. ‐ Варна, 2017‐ 

2603‐316X (online) 

259. APPLIED researches in technics, technologies and education. ‐ Yambol: 
Fac. of Technics and technologies, Trakia univ. ‐ St. Zagora, 2013‐ 

1314‐8788 (print) 
1314‐8796 (online) 

260. BALKAN Journal of Philosophy: BJP .‐ Sofia: Acad. Publ. House “Prof. 
Marin Drinov”, 2009‐ 

1313‐888X (print) 
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