
Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив, при БАН – 
София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.1. 
Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната 
материя“ (Вълнови процеси) – един, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 
Пловдив, бул. Санкт Петербург № 61, ет. 3, тел.032/63-50-19. Дата на 
обнародване в ДВ-бр.20– 14.03.2022 г. 

Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от 
документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, като автобиографията трябва да бъде по европейски 
образец, и допълнително да има списък на цитиранията. За кандидатите, които са служители 
на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Всяко СНЗ 
може да изисква и допълнителни документи, определени в Правилника за дейността на СНЗ. 

Чл. 19. Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане и следните 
документи: 
1. автобиография; 
2. диплом за образователната и научна степен "доктор"; 
3. медицинско свидетелство; 
4. свидетелство за съдимост; 
5. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; 
6. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) списък на публикации, изобретения и 
други научно-приложни резултати; 

7. (нова - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) справка за изпълнение на минималните 
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по  
чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в този закон, в 
правилника за прилагането му и в правилниците на висшите училища или научните организации. 

 чл. 2б, ал. 2 и 3  
Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) (1) Кандидатите за придобиване 

на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и 

"професор" трябва да отговарят на минимални национални изисквания към научната, 

преподавателската и/или художествено-творческата или спортната им дейност, определени в 

този закон, наричани по-нататък "минимални национални изисквания". 

(2) Минималните национални изисквания са съвкупност от изисквания, всяко от които се 

определя чрез числовите стойности на един или няколко обективно измерими показатели, 

съотносими към съответната научна област и/или професионално направление, като: 

1. наукометрични показатели, които отразяват научните резултати и техния отзвук в 

научната литература, и/или показатели, които отразяват измерими постижения в 

художествено-творческата или спортната дейност, като: брой авторски монографии, брой 

публикации в реферирани и индексирани издания, брой глави в книги, брой студии и/или 

обзори, брой цитати без автоцитати в реферирани и индексирани издания от други автори на 

публикациите на кандидата, брой подадени заявки за международни патенти, брой подадени 

заявки за национални патенти, брой издадени международни и/или брой национални патенти, 

брой изнесени доклади - включително пленарни и поканени, на научни конференции, 

получени отличия и награди във връзка с научните, художествено-творческите или 

спортните постижения на кандидата, брой участия в научни и/или организационни комитети 

на международни конференции, участия като редактор или като член на редакторския 

колектив в реферирани и индексирани издания, брой ръководени успешно завършени научни 

проекти от кандидата в областта на съответната научна, художествено-творческа или 



спортна дейност или участия като член в тях, брой авторски изложби, брой авторски филми, 

брой излъчени авторски радио- и/или телевизионни предавания, брой изнесени авторски 

концерти, брой написани партитури и други сходни постижения, и други авторски права; 

2. показатели, които отразяват измерими академични резултати в преподавателската дейност, 

като: брой защитени под ръководство на кандидата дисертации за придобиване на 

образователната и научна степен "доктор", брой въведени нови лекционни курсове, брой 

разработени нови упражнения за лекционни курсове, брой издадени учебници в чужбина, 

брой издадени учебници и/или учебни пособия в Република България, включително 

електронни учебници, ръководство на магистърски и/или бакалавърски програми и други 

сходни академични постижения в преподавателската дейност. 

(3) Минималните национални изисквания по ал. 2 по научни области и/или професионални 

направления за придобиването на всяка научна степен и заемането на всяка академична 

длъжност се определят в правилника за прилагане на този закон въз основа на група 

показатели измежду показателите по ал. 2 и се изразяват в минимален брой точки, които 

трябва да получи кандидатът в съответствие с индивидуалните си резултати по тези 

показатели. 

(4) Кандидат, получил не по-малко от минималния брой точки за съответната научна област 

или професионално направление и за съответната научна степен и академична длъжност въз 

основа на индивидуалните си резултати по показателите по ал. 3, отговаря на минималните 

национални изисквания. Минималният брой точки и редът за изчисляването им се определят 

в правилника по ал. 3 за всяка научна област и/или професионално направление и за всяка 

научна степен и всяка академична длъжност. 

(5) Висшите училища и научните организации могат да определят в правилниците си и 

допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академичните длъжности при 

спазване на този закон и на правилника за прилагането му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


