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ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите правила регламентират основните положения в организацията, 

управлението и финансирането на научноизследователската дейност (НИД) в  

Тракийски университет (ТрУ) в съответствие с изискванията на Закона за висшето 

образование (ЗВО), Закона за развитие на академичния състав в Р. България (ЗРАСРБ), 

Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), Кодекса на труда (КТ) и 

Правилника за устройството, дейността и управлението на ТрУ (ПУДУ), Наредба за 

условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на 

средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши 

училища научна или художественотворческа дейност, Правилник за наблюдение и 

оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и 

научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания" и в 

съответствие с Националната стратегия за научни изследвания . 

 

Чл. 2. (1) В ТрУ се насърчава и развива научноизследователска дейност, която е 

подчинена на националните приоритети в областта на животновъдството и 

растениевъдството, ветеринарната медицина, здравеопазването, аграрната икономика и 

екология, образованието и  квалификацията на педагогическите кадри, техниката и 

съвременните технологии. 

(2) НИД в ТрУ обхваща фундаментални и приложни изследвания, както и 

разпространението на научните резултати. Основни форми на НИД са: 

 участие в конкурси:  за реализиране на средствата, отпуснати целево от 

Държавния бюджет за научна дейност; към Националния съвет за научни 

изследвания - МОН; по линия на международното научно сътрудничество в 

рамките на Европейската общност и други международни организации; в 

рамките на междууниверситетското сътрудничество, финансирани от държавни 

институции, университети, лаборатории, фирми-спонсори, фондации или 

неправителствени организации;  

 участие в краткосрочни и дългосрочни специализации по научни програми; 

 организиране и съорганизиране на научни форуми, конгреси, симпозиуми и 

дискусии; 

 гостуване на преподавателите от ТрУ като лектори, консултанти и експерти по 

покана на чуждестранни висши училища и научноизследователски центрове;  
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 разпространение на научните резултати в научни издания;  

 издателска дейност. 

Чл. 3.  Цялостната НИД се извършва на договорни начала, като страна от сключения 

договор е Тракийски университет.  

 

Чл. 4.  НИД се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, 

достъпност и приложимост. 

 

Чл. 5.  (1) Тракийският университет насърчава научните изследвания, които са с 

доказана обществена значимост и международно признание. 

(2) Насърчаването на НИД обхваща финансовото стимулиране на научните 

изследвания, създаването на условия за рационално използване на научния потенциал и 

неговото развитие в съответствие с приоритетните насоки за развитие на ТрУ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 6. НИД в ТрУ се организира на територията  на неговите структурни звена: 

факултети,  колежи, департамент, катедри, клиники, университетска болница и учебно-

опитно стопанство.  

 

Чл. 7. (1) НИД се осъществява от отделни преподаватели или от катедрени, 

междукатедрени и междуфакултетски научни колективи, с участието на студенти и 

докторанти  по предложение на ръководителя на научния колектив. 

(2) В колективи по научноизследователски теми при необходимост могат да се 

привличат и учени от други научни звена. Условията и редът на назначаването, 

дейността и освобождаването им се регламентира в правилниците на основните звена, 

ЗРАСРБ и Кодекса на труда. 

(3) ТрУ планира и провежда съвместни научни изследвания с други висши училища, 

научни организации, институти и фирми, в т.ч. и чуждестранни, по предварително 

сключени договори.  

 

Чл. 8. Органите, управляващи и контролиращи цялостната НИД на ТрУ, са Академичен 

съвет, Ректор, Ректорски съвет, Зам.-ректор по НМД, Комисия по научна дейност, 

Научен отдел с главни експерти по научната дейност. 
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Чл. 9. (1) Зам. -ректорът по НМД  координира научноизследователската дейност между 

факултетите и колежите. 

(2) Комисията по научната дейност с председател  Зам.- ректора по НМД има следните 

функции: 

 създава правила за условията и реда за изразходване на средствата, отпуснати 

целево от държавния бюджет за научната  дейност на ТрУ; 

 утвърждава научните отчети за финансираните проекти със средствата, 

отпуснати целево от държавния бюджет; 

 подпомага подготовката и осъществяването на интердисциплинарни и 

международни проекти и програми; 

 координира, контролира и прави предложения за ефективното използване на 

уникалната апаратура в университета и принадлежащите на университета бази;  

 координира, контролира и прави предложения на заявките за нова апаратура и 

консумативи; 

 информира академичната общност за научни форуми от национален и 

международен мащаб и координира работата си с отдела по международно 

сътрудничество на ТрУ;  

 заедно с Общоуниверситетски библиотечен съвет координират и подпомагат 

работата на Университетската библиотека;  

 (3) В състава на комисията по НИД влизат: зам. - деканите по НМД на факултетите, 

зам.-директорите на колежите по НИД, главни експерти по НИД на ТрУ, както и 

представител на Студентския съвет. 

(4) Заседанията на комисията по НИД са редовни при присъствие на 2/3 от състава, като 

решенията се вземат с обикновено мнозинство. 

(5) Дейността на комисията по НИД е открита за академичната общност. Заседанията се 

протоколират и протоколите се съхраняват в отдел “Научен”.  

 

Чл. 10. НИД в ТрУ ежегодно се планира и отчита по звена и на общоуниверситетско 

равнище. Академичният съвет приема доклада за научната работа, включен в годишния 

отчет на ректора или на отделно заседание на АС,  представен от  Зам.- ректора по 

НМД. 
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Чл. 11. Развитието на международното научно сътрудничество и включването на ТрУ в 

общоевропейското изследователско пространство и в рамковите програми на 

Европейския съюз са приоритет в научноизследователската дейност на ТрУ и се 

осъществяват чрез: 

 участие в международни научни проекти и в съвместни научни разработки с 

чуждестранни университети;  

 краткосрочни и дългосрочни специализации по международни програми по 

линия на фондации и покани от университети;  

 участие в научни международни прояви; 

 гостуване на преподавателите от ТрУ като лектори, консултанти и експерти по 

покана на чуждестранни висши училища и научноизследователски центрове;  

 организиране и съорганизиране на международни научни форуми, конгреси, 

симпозиуми и дискусии;  

 публикации в международни научни издания;  

 участия в редколегии на международни научни издания.   

Чл. 12. Участието на студенти и докторанти  в научноизследователската дейност на 

ТрУ се съгласува с ръководството на ТрУ в съответствие с Правилник за развитието на 

академичния състав и Правила за организация на научноизследователска работа на 

студенти и докторанти. 

 

Чл. 13. (1) НИД се финансира от: 

 средства, отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на висшите 

училища научна и художествено-творческа дейност;  

 спечелени конкурси от национален фонд „Научни изследвания” и други 

национални фондове; 

 международни конкурси; 

 собствени фондове; 

 договори с външни организации, спонсорства и др. постъпления (съгласно чл. 90 

и чл. 91 от ЗВО); 

 приходите от НИД. 

(2) Условията и редът за разпределение и разходване на  средствата от целевата 

субсидия на републиканския бюджет се определя от Наредба за условията и реда за 

оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния 
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бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или 

художественотворческа дейност, Приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 73 от 

16.09.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. и “Правила за условията и реда за разпределение и 

изразходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на 

Тракийски университет научна  дейност”, които ежегодно се актуализират.  

 В основните структурни звена се изграждат  комисии по научни направления, 

които оценяват постъпилите научни проекти. Тези комисии предлагат 

класираните  проекти за приемане от  факултетните  съвети. 

 Университетската комисия по НИД контролира редовността на процедурата по 

конкурса и предлага приетите проекти за  утвърждаване от Академичния съвет. 

 

Чл. 14. (1) Комисията по НИД контролира приходите и разходите на средствата, 

отпуснати целево от Държавния бюджет за научна дейност, чрез “Единни критерии за 

наблюдение, оценка и отчитане на резултатите от научните проекти” (Приложение 2 от 

Правила за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването 

на средствата,  от  Държавния бюджет за финансиране на присъщата на Тракийски 

университет научна  дейност) и ежегодно въз основа на отчетите на структурните звена 

отчита пред МОН разпределението и усвояването на тези средства.  

Изготвят се два отчета: 

 шестмесечен – В срок до 31 юли на текущата година, който включва 

информация за: 

1. целите, дейностите и размера на финансирането на одобрените проекти или на  

допълнителните споразумения за съответната година; 

2. напредъка на изпълнението на финансираните проекти; 

3. изразходваните средства по одобрени проекти. 

 годишен – В срок до 31 март на текущата година отчет за предходната година, 

изготвен в съответствие с критериите съгласно приложение № 2 от  Правилата за 

условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на 

средствата  от  Държавния бюджет. 

 
(2) Комисията по НИД  контролира и оценява цялостната научноизследователска 

дейност на ТрУ като ежегодно до края на март предоставя пред МОН за всяко от 

структурните си звена информация на електронен носител за предходната календарна 

година,  съгласно чл. 13 от  Правилник за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните 

организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания", издаден от 

министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г. 
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(3) Оценката по ал. 2 се формира по "Наукометрични показатели за оценка на 

присъщата на ТрУ научна дейност", Приложение 1. 

 

Чл. 15. (1) ТрУ популяризира резултатите от НИД чрез:  

 публикуването им в международни, национални научни списания, както и в 

научните издания на ТрУ:  “Trakia Journal of Sciences”(TJS),  “Bulgarian Journal 

of Veterinary Medicine” (BJVM), “Agricultural Science and Technology” (AST), 

Applied Researches in Technics, Technologies and Education (ARTTE), Online 

Journal Educational Forum. 

 ежегодно организиране на научни форуми, материалите от които се издават в 

списанията на ТрУ  и приложения на списанията. 

 

НАУЧНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТрУ 

 

Чл. 16. Научното развитие е длъжностно задължение и лична отговорност на всеки 

член на академичния състав. 

 

Чл. 17. Целите на научното развитие на академичния състав са: 

 осигуряване на учебната, научната и други дейности, специфични за ТрУ с 

висококвалифициран академичен състав; 

 повишаване и поддържане качеството на обучение и равнището на академичния 

състав; 

 стимулиране на творческото развитие и научното израстване за разгръщане 

индивидуалния потенциал на всеки член на академичния състав като участник в 

образователния процес и страна в трудово-правните отношения. 

 

Чл. 18. Научното развитие на академичния състав се постига чрез: 

 придобиване на научна степен; 

 заемане на академична длъжност; 

 продуциране на научно-публикационна дейност; 

 участие в реализацията на научни проекти с теоретичен и/или приложен 

характер; 

 патентовани открития, изобретения, иновационни продукти; 

http://tru.uni-sz.bg/ascitech/
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 продължаващо обучение и повишаване на квалификацията в курсове, 

специализации, семинари дискусии, научни форуми и др.; 

 постигнато качество на обучение, потвърдено от обучавани и потребители. 

 

Чл. 19. Условията и реда за обявяване и провеждане на конкурсните процедури за 

научни степени и заемане на академични длъжности в Тракийски университет се 

регламентират в Закона за развитието на академичния състав в Р. България и 

Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р. България. 

 

Чл. 20. Всеки факултет разработва перспективни критерии за научното развитие на 

академичния си състав. 

 

Чл. 21. (1) Научното развитие на академичния състав се контролира и оценява чрез 

атестиране по определени критерии, показатели и процедури, регламентирани в 

Правилник за атестиране на академичния състав на ТрУ. 
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Приложение № 1 

към чл. 14 (2) 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана в Тракийски Университет 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

КРИТЕРИЙ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

МЕТОД ЗА ОЦЕНКА 

ФОРМУЛА ЗА 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ 

ФОРМУЛА ЗА ОЦЕНКА ПО 

КРИТЕРИЙ № ПОКАЗАТЕЛ 

1. НАУЧНИ 

РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 

ОТЧЕТНИЯ  

2. пПЕРИОД 

ПЕРИОД 
(U1) 

1.1.(a) Брой научни публикации, които са 
реферирани и 
индексирани в световни 
вторични литературни източници (A) 

Броят на публикациите (A) се 

разделя на броя на 

изследователския 

a=A/N U1= a+b+10b1+d+ g+ h +f 

  състав    

  (N)   

 1.1.1 
  (b) 

Брой на научните публикации, част от 

1.1, които са публикувани в 
издания с импакт 
фактор, IF (Web of Science) и импакт 

ранг SJR (SCOPUS) (B) 

Броят на публикациите (B) се 

разделя на броя 
на изследователския 
състав (N) 

b=B/N  

   

   

   
 

1.1.2 

(b1) 

Брой научни публикации, 
публикувани в първите 
10% на списанията с импакт фактор в 

съответната научна област (B1) 

Броят на публикациите (B1) се 

разделя на броя на 

изследователския 

b1=B1/N  

 състав (N)   

 1.2.(d) Брой монографии (D) Броят на монографиите (D) се 

разделя на броя 
на изследователския състав (N) 

d=D/N  

   

 1.3.(g) Брой цитати/отзиви на научни 

публикации на изследователския 

състав на ТрУ, появили се в научната 

литература през отчетния период (G) 

Броят на цитатите/отзивите от 
отчетната година (G) се 
разделя на броя на 
изследователския състав (N) 

g=G/N  

  

   

    

    



 

    

  
 1.4.(h) Усреднен спрямо щатния 

изследователски състав h-индекс по 

данни на SCOPUS 

Сумират се стойностите на 
документираните в  SCOPUS  

h -индекси на всички 
изследователи  и резултатът се 
разделя на броя на 
изследователския състав (N) 

 

 

1.5.(f) *Брой патенти: 
- регистрирани патентни заявки 
- патенти 
- патенти, резултат от сключени 
договори с фирми (F) 

Сборът от трите показателя по 
т.1.5 (F) се разделя на броя на 

изследователския състав (N) 

f=F/N  

2. НАУЧЕН 

КАПАЦИТЕТ ПРЕЗ 

ОТЧЕТНИЯ 
ПЕРИОД 

2.1. 

(nd) 

Брой изследователи, които имат поне 

образователната и научна степен 

„доктор” (Nd) 

Броят на изследователите с 

научна степен (Nd)се разделя 
на броя на изследователския 
състав (N) 

nd = Nd/N U2 = nd+ns+np+m+q+v+r 

 2.1.1. 

(ns) 

Брой сътрудници, част от 2.1, които 

имат научната степен „доктор на 

науките” (Ns) 

Броят на изследователите с 
научна степен (Ns) се разделя 
на броя на изследователския 
състав (N) 

ns = Ns/N  

 2.1.2. 

(nр) 

Брой сътрудници, част от 2.1, които 

имат академичната длъжност 

„професор” (Np) 

Броят на изследователите с 

научна степен (Np) се разделя 
на броя на изследователския 
състав (N) 

np = Np/N  

 2.2. 

(m) 

Получени през отчетния период 

парични средства чрез системата на 

научното проектно финансиране в 

България и чужбина (K лв.) 

Общата сума на получените 

чрез проекти парични средства 

(K лв.) се  разделя на броя на 

изследователския състав (N) и 

се получава к лв.; числото к се 

разделя на средната брутна 

годишна работна заплата на 

изследователския състав (l лв.) 

m=k/l=K/lN  
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 2.2.1. 
(q) 

Получени през отчетния период 
парични средства от външно за ТрУ 
проектно финансиране по национални 
и международни проекти 
(P) 

Общата сума на получените 
чрез проекти парични средства 
(P лв.) се разделя на броя на 
изследователския състав (N) и 
се получаваp лв.; числото p се 

разделя на средната брутна 
годишна работна заплата на 
изследователския състав (l лв.) 

q=p/l=P/lN  

 2.2.2. 
(v) 

Получени през отчетния период 

парични средства от договори с 

български или чуждестранни 

предприятия(V) 

Общата сума на получените 
чрез проекти парични средства 
(V лв.) се разделя на броя на 
изследователския състав (N) и 
се получава v лв.; числото v се 

разделя на средната брутна 
годишна работна заплата на 
изследователския състав (l лв.) 

v=v/l=V/lN  

 2.3.(r) Брой защитили в отчетната година 

докторанти (R) 
Броят на защитилите през 

годината докторанти (R) се 

разделя на броя на 

изследователския състав (N) 

r=R/N  

3. НАЦИОНАЛНА 
И 
МЕЖДУНАРОДНА 
РАЗПОЗНАВАЕ-
МОСТ ПРЕЗ 
ОТЧЕТНИЯ 
ПЕРИОД (Us) 

3.1.(s) Брой членства в 
редакционни колегии на 
научни списания, 
включени в световната 
система за рефериране, индексиране и 

оценяване (S) 

Броят на членствата 
(S) се разделя на броя на 
изследователския състав(N) 

s=S/N U3 = s+t+k 

3.2.(t) Брой членства на 
ТрУ и на 
членовете на 
изследователския състав 
на ТрУ в международни научни 

мрежи 

Сборът от броя на членствата 
(Т) се разделя на броя на 
изследователския състав (N) 

t=T/N 

3.3.(k) Брой членства на ТрУ и на 
членовете на 
изследователския състав 
на ТрУ в международни научни 

дружества 

Сборът от броя на членствата 

(K) се разделя на броя на 
изследователския състав (N) 

k=K/N 



Допълнителни разпоредби: 

По смисъла на „Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската 

дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации“: 

1. "Импакт фактор (IF)" е числен показател за значимостта на едно научно списание, 

отразен в електронната база данни "Web of Science".  

2. "Импакт ранг (SJR)" е числен показател за значимостта на едно научно списание, 

отразен в електронната база данни "SCOPUS".  

3. "Индексът на Хирш (h)" се определя от броя на публикациите (h) на даден автор, 

които имат брой цитирания, по-високи или равни на h.  

4. "Монография" е оригинално научно издание, изградено върху собствени научни 

резултати на автора/автори с анализ на обсъжданата проблематика, което е 

публикувано от издателство, осигурило оценка на постъпилия ръкопис от рецензенти. 

 

 

Правилата са приети на Академичен съвет на ТрУ с Протокол № 9/16.09.2004 г. и 

отменят съществуващите от 04.07.2001 г.  

 

Изменения и допълнения на Правилата са приети с решение на АС с протокол № 30 от 

24.11.2010 г., и актуализирани с решение на АС с Протокол № 11 от 01.03.2017 г. 

 

 


