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П Р А В И Л А 

ЗА УЧАСТИЕ НА ХАБИЛИТИРАНИТЕ УЧЕНИ В 
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ИОНХ 

СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ 
 
 
 

Тези ПРАВИЛА уреждат:  
 

(1) Реда за продължаване на срока на трудовите договори за хабилитирани учени, 
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;  

 
(2) Реда за участието на пенсионирани хабилитирани учени в научно-изследователската 
дейност, научни и научно-производствени договори, обучението на студенти и 
ръководство на докторанти. 
 
Пенсионирането на учените от БАН е уредено от два закона: Кодекс на труда и Закон за 
БАН, а именно: 

1. Съгласно Кодекса на труда, чл. 328, ал. 10 (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 
от 1992 г.) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено 
предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следния 
случай: при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на 
науките (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г., бр. 101 
от 2010 г., бр. 7 от 2012 г.). 
 

2. Съгласно Закона за БАН, чл. 8, ал. 1 и 2, академиците и член-кореспондентите 
могат да работят на щатна длъжност до навършването на 70-годишна възраст, след 
което на тях се запазват условия за научна дейност и подготовка на научни кадри. 
Професорите и докторите на науките могат да работят на щатна длъжност до 
навършване на 65-годишна възраст, след което на тях по решение на Научния съвет на 
ИОНХ се запазват условията за научна дейност и подготовката на научни кадри. 
 
 
І. Ред за продължаване срока на трудовите договори на хабилитирани учени, 
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
 
1. Съгласно Устава на БАН, § 4 (Нов - 19 юли 2010г.) трудовите правоотношения на 
учените в БАН се прекратяват при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от 
Кодекса на труда, съответно по чл. 8 от Закона за БАН, освен при наличие на 
предпоставките по ал. 2, и съгласно чл. 26, ал. 1 и чл. 43, ал. 1. (2).  
 
2. Директорът на ИОНХ се задължава поне два месеца преди датата на навършване на 
пенсионна възраст на съответното хабилитирано лице да се информира за неговите 
намерения и, ако не се премине към следващите алинеи от настоящата точка, един 
месец преди това да връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради 



придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 328, ал. 1, т. 10 от 
КТ). 
 
3. С решение на Научния съвет на ИОНХ трудовият договор на професор може да бъде 
продължаван за срок от по една година след придобиване на право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст (65 г.) но за не повече от общо три години. 
 
4. С решение на Научния съвет на ИОНХ трудовият договор на доцент може да бъде 
продължаван за срок от по една година след придобиване на право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст (65 г.) но за не повече от общо две години. 
 
 
5. Удължаването на трудовия договор става съгласно § 4, ал.2 и 3 от Устава на БАН, 
според който решението по ал. 2 се взема за всяка следваща година, като се спазва 
следната процедура:  
 
5.1. Заинтересованото лице подава заявление до директора на ИОНХ. 
 
5.2. Директорът на Института възлага на Атестационна комисия да атестира лицето и 
да излезе със становище.  
 
5.3. Директорът на Института разглежда предложението, дадено съответно от 
ръководителя на научното структурно звено, от ръководителя на направлението, или от 
председателя на научния съвет, както и заключението от становището на 
Атестационната комисия и внася в Научния съвет доклад за разглеждане и решение. 
 
5.4. Утвърждаването и срока за продължаване на трудовия договор от Научния съвет 
става с тайно гласуване. 
 
5.5 Ако Научният съвет не вземе решение за продължаване на трудовото 
правоотношение, както и след изтичането на максимално допустимия срок по § 4, ал.2 
от Устава на БАН, трудовото правоотношение се прекратява от директора.  
 
ІІ. Ред за участие на пенсионирани хабилитирани учени в научно-
изследователската дейност, научни и научно- производствени договори, 
обучението на студенти и ръководство на докторанти. 
 
1. Съгласно чл. 61. ал. 1 от Устава на БАН, след пенсионирането си академиците 
(действителните членове) и член-кореспондентите (дописните членове) в БАН могат да 
продължат да участват в научната работа и в подготовката на кадри в научното звено, в 
което са работили, без да заемат щатно място. 
 
2. При заявено писмено желание и по решение на Научния съвет пенсионирани 
хабилитирани учени могат да продължат научно-изследователската си дейност, да 
ръководят и да участвуват в научни и научно-производствени договори, както и да 
осъществяват обучение на студенти и съръководство на докторанти. 
 
3. Пенсионираните хабилитирани учени могат да извършва научно-изследователска, 
иновационна дейност и обучение в ИОНХ  само в пълно съответствие с изискванията 



на Устава на БАН, Кодекса на труда и НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  
 

4. На пенсионираните хабилитирани учени, за които има гласувано решение на 
Научния съвет на ИОНХ се предоставя работно място в обща стая, определена със 
заповед на Директора на ИОНХ. 
 
5. Предложенията относно участието на пенсионирани хабилитирани учени в научно-
изследователската дейност, научни и научно- производствени договори, обучението на 
студенти и ръководство на докторанти се одобряват само при подходящо финансово 
състояние на института. 
 
 
ІІІ. Преходни и заключителни разпоредби. 
 
1. Настоящите правила влизат в сила от датата на приемането им от Научния съвет. Те 
стават невалидни при влизане на противоречие с действащото в съответния момент 
законодателство и документи на БАН. 
 
2. Научният съвет възлага на Директора на ИОНХ да осигури приложението на тези 
правила не по-късно от 30.06.2013 г.  


