
РЕШЕНИЕ 

на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика 

за резултатите от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на 

докторска програма „Неорганична химия“ в професионално направление 4.2 Химически 

науки от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 

 в Института по обща и неорганична химия при БАН 

 

 

1. ХРОНОЛОГИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА:  

Процедурата е открита от Постоянната комисия по природни науки, математика и 

информатика (ПКПНМИ) 15.04.2019г. (Протокол № 9) по искане на Института по обща и 

неорганична химия (ИОНХ) при БАН (вх. №247/26.03.2019г. и вх. №248/26.03.2019г.).  

Експертната група извърши проверка по документи на оценяваната институция. 

На заседание, проведено 28.09.2020г. (Протокол №20), на основание чл. 88а, ал. 4 от ЗВО и 

чл. 12, ал. 6, т. 4 от ПДНАОА, членовете на ПКПНМИ приеха доклада на експертната група: 

проф. дн Димитър Тодоровски, проф. дн Красимир Иванов, докторант Росица Симитчийска, 

наблюдаващ процедурата доц. Димитрина Керина - член на ПКПНМИ,  утвърдена с решение на 

Акредитационния съвет на НАОА от 25.06.2020 г. (Протокол №12).  

 

С решение на ПКПНМИ към НАОА от 24.02.2014 г. (Протокол № 4) е дадена програмна 

акредитация на докторска програма „Неорганична химия“ в професионално направление 4.2. 

Химически науки в ИОНХ-БАН на основание на обща оценка 9.74 и срок на валидност на 

акредитацията 6 години. ПКПНМИ  не е формулирала препоръки. 

През периода на акредитация по докторска програма „Неорганична химия“ са обучавани 

общо 6 докторанти. Новозачислените докторанти са 4, в т.ч. 1 в редовна форма на обучение, 1 

в задочна форма на обучение и 2 на самостоятелна подготовка. Двама докторанти са 

защитили и 3 са отчислени с право на защита. Обявените конкурси за прием на докторанти по 

години са както следва: 2013 г. – 1, 2014 – 2, 2015 – 2, 2016 – 1, 2017 – 1 и 2018 – 1. 

 

2. КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС 

СТАНДАРТИТЕ И НАСОКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В 

ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ /ESG/ - ЧАСТ 1 /1-10/ И 

ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 78, АЛ. 3 ОТ ЗВО /ТАБЛИЦА 5/1: 

 

Въз основа на изводите в доклада на експертната група ПКПНМИ направи следните 

констатации и оценки за изпълнението на критериалната система: 

 

Констатации за изпълнение на критерий 1.1. в съответствие със стандарт 1 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Висшето училище или научната организация имат публично оповестена, с 

официален статут и отчетност политика за осигуряване качеството на обучението по 

докторската програма“: 

 В рамките на БАН обучението по докторска програма „Неорганична химия“ се провежда 

само в ИОНХ в съответствие с националното и вътрешноинституционално законодателство, 

мисията, стратегическата цел и научната тематика на ИОНХ. Системата за управление на 

качеството на обучение на докторантите в ИОНХ е част от институционалната система за 

                                                 
1
 Оценяването се извършва съгласно приетите от Акредитационния съвет Методика за оценяване по 

критериалната система на НАОА и Правила за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване на проекти. 
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осигуряване на качеството. Спецификата на образователната дейност е отразена в Системите за 

оценка на качеството на образованието на докторантите в БАН и в ИОНХ. Eфективни форми 

за контрол са атестацията на докторантите и техните доклади пред научни звена и научни 

форуми в Института. Темите на дисертациите са тясно обвързани с научната тематика и 

проектната дейност на ИОНХ, което има положителен ефект върху обучението на докторантите 

и ресурсното обезпечаване на тяхната работа. В докторантската програма се прилагат правилата 

на приетия Етичен кодекс на служителите на БАН, осигуряващ академичните единство и 

свободи и нетърпимост към дискриминация. Комисиите към Общото събрание на БАН и към 

ИОНХ са инструментите, гарантиращи спазването на Кодекса и Европейската харта на учените. 

През периода не са постъпили жалби и не са установени случаи на нарушения. Защитата на 

интелектуална собственост се осъществява на основата на Правилник за регистриране, закрила 

и използване на обектите на интелектуална собственост в БАН. 

 

Констатации за изпълнение на критерий 2.1. в съответствие със стандарт 2 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Висшето училище или научната организация изгражда и прилага процедури 

за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на докторските програми при 

съдействието на високо квалифицирани учени, представители на промишлеността и други 

заинтересовани страни“: 

 ИОНХ провежда изследователска работа и обучение на докторанти в областта на химията 

на неорганичните материали по тематики, изцяло съобразени със съвременните тенденции в 

развитието на областта. ИОНХ е създал организация за разработване и актуализация на учебната 

документация с отчитане на препоръките на докторантите и на потребители на кадри от научни 

организации и от бизнеса. През периода докторските програми на ИОНХ са актуализирани в 

рамките на проект „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали 

за опазване на околната среда: от дизайн до иновации”. Дефинирани са специфичните цели и 

конкретни задачи на докторската програма, но е необходимо актуализирането на официален 

публично оповестен документ, който да представя целите и задачите на програмата, 

квалификационната характеристика с дефинирани компетенции на завършилите и 

възможностите им за реализация. При разработването и реализирането на докторската програма 

е постигнат добър баланс между логиката на развитие на науката и изискванията на пазара на 

труда, осигуряващ много добра професионална реализация на завършилите. Докторската 

програма е съпоставима с програмите на българските и европейските ВУ. Това се доказва от 

сътрудничеството с тях в обучението на докторанти и от краткосрочните специализации в ИОНХ 

на 4 докторанти от европейски ВУ. Няма осъществена международна мобилност на докторанти 

през акредитационния период. Поддържа се пълна документация за всеки докторант за всички 

етапи на докторантурата. 

 

Констатации за изпълнение на критерий 3.1. в съответствие със стандарт 3 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Съществува система от правила и дейности, свързани със стимулиране на 

мотивацията и активната позиция на докторантите  в процеса на обучението и 

провеждането научни изследвания, както и подготовката на дисертационния труд“: 

 

 

Обучението на докторантите по докторска програма „Неорганична химия“ се извършва 

освен с класическата образователна форма – лекцията и с други форми, поставящи докторантите 
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в активна позиция, като: общодокторантски семинари, организирани от ЦО; участие в Семинара 

по неорганично материалознание и Колоквиума на ИОНХ, на който докторантите докладват 

своите работи и развиват уменията си за научна комуникация; участие в ежегодния семинар на 

БАН „Интердисциплинарна химия”, Докторантския семинар с участието на докторанти от 

ИОНХ, Института по катализ (ИК) и Факултет по химия и фармация (ФХФ) при СУ, които 

разширяват областта им на компетентност. ИОНХ отделя особено внимание на етичното 

възпитание на докторантите. Намерен е баланс на колективното и индивидуалното обучение, с 

акцент върху самостоятелната работа, подпомагана и контролирана от научния ръководител. 

Процесът на подготовка на дисертационния труд е регламентиран в Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени в ИОНХ. В ИОНХ е създадена ефективно действаща 

система за контрол на всеки етап от работата на докторанта чрез тримесечни писмени отчети и 

ежегодни доклади пред Лабораторията, Семинара и Колоквиума на ИОНХ. Основен инструмент 

за оценяване постиженията на докторантите е ежегодната им атестация по публично оповестени 

критерии. Въз основа на получената оценка докторантите могат да получат допълнително 

възнаграждение. Разглеждането на жалби е регламентирано в Правилник за работата на 

Комисията по академична етика. В периода не са постъпили жалби на докторанти, обучаващи се 

по докторската програма. 

 

Констатации за изпълнение на критерий 4.1. в съответствие със стандарт 4 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Изградени са структури и са разработени вътрешнонормативни документи 

(правилници, разпоредби, инструкции) за функционирането на системата – от приема на 

докторантите включително до и след тяхната професионална реализация” 

 Цялостното административно обслужване на докторантите в ИОНХ се изпълнява от 

Сектор „Общо обучение“ на Център за обучение (ЦО) при БАН. Всички нормативни документи, 

засягащи всички етапи от работата на докторанта, са публично оповестени. Кариерният център 

към ЦО дава информация на докторантите за бизнес-средата и подпомага тяхната 

професионална реализация. В периода 5 (83% от обучаваните) докторанти са участвали в 

изпълнението на 9 проекта, вкл. 5 с ФНИ, 2 по договори за двустранно сътрудничество и по 1 по 

ОП „Развитие на човешките ресурси» на тема „Създаване на високо-квалифицирани 

специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн към иновации“ 

и по Национална инфраструктура към Национална пътна карта „НИ Съхранение на енергия и 

водородна енергетика“. Много успешно е участието на докторант в едногодишен проект по 

програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН. Няма приети правила, които 

уреждат участието на докторанти в изпълнението на проекти. За същия период е осъществен 

обмен на 6 докторанти с ФХФ и ИК и средно 6,3 участия в научни форуми/докторант. 

Необходимо е разширяване на изходящата международна мобилност на докторантите. 

Създадена е система за регистриране на хода на докторантурата и реализацията на завършилите. 

Тази система включва ЦО при БАН, администрацията и научното ръководство на ИОНХ и се 

осъществява основно чрез докторантското досие. Една от задачите на създадения към ЦО 

Кариерен център е съдействие на докторантите при тяхната професионална реализация. Пред 

периода са обучавани 6 докторанти, защитили са двама (един от които обучаван в предишния 

период), двама продължават обучението си и двама са защитили през 2019-2020 г. 

 

 

Констатации за изпълнение на критерий 5.1. в съответствие със стандарт 1 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Висшето училище или научната организация има разработена политика за 
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осигуряване на качествен академичен състав за подготовка на докторанти, която е част от 

стратегията за развитие на институцията“: 

 

 Научният потенциал на ИОНХ е съизмерим с този на европейските научни организации и го 

определя като водеща институция в България в областта на неорганичните материали. 

Докторската програма е осигурена с високо квалифициран академичен състав за провеждане на 

обучението. През акредитационния период на ОТД в ИОНХ са работили 14 хабилитирани учени 

с квалификация и други 4 с компетенции по неорганична химия, вкл. член-кореспондент и трима 

професори. В края на акредитационния период  работят 15 хабилитирани учени на ОТД с 

доказана квалификация в областта на неорганичната химия, представляващи 53%. от общия 

брой хабилитирани лица в ИОНХ. В ИОНХ работят и 12 нехабилитирани учени с научна 

специалност „Неорганична химия” като 11 от тях са с ОНС „доктор“. ИОНХ има активна 

публикационна дейност в областта на докторската програма (около 1,6 публикации/учен.година, 

в т.ч. 1,2 публикации в списания с IF или SJR), получила сериозно международно признание 

(около 36 цитата/учен.год.) и осигуряваща продуктивна академична среда за научни 

изследвания. ИОНХ има утвърдени практики в обучението и множество успешни изяви в 

научната област на докторантурата 

 

Констатации за изпълнение на критерий 6.1. в съответствие със стандарт 6 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Висшето училище или научната организация развива материално-

техническа и информационна база, необходима за учебно-преподавателската, научно-

изследователската, художествено-творческата и спортна дейности“ 

ИОНХ разполага с необходимите за обучение на докторантите 5 лаборатории и 

спомагателни помещения (с обща площ около 480 м2 или 17,8 м2/преподавател), компютърна 

техника, информационно обслужване и помощен персонал. Всеки докторант има работно място 

в лабораториите. за изследователска дейност. Докторантите имат електронен достъп до 

списанията на издателствата Elsevier и Springer и до базите данни Scopus, Web of knowledge, 

Science Direct, PANalytical и др. През периода докторантите са съавтори на 17 статии, 11 от които 

в списания с IF.  

 

Констатации за изпълнение на критерий 7.1. в съответствие със стандарт 7 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Висшето училище или научната организация имат изградена организация за 

управление на информацията, свързана с обучението и реализацията на докторантите“: 

Отговорни за събиране и анализиране на информация и прилагането на политиката за 

осигуряване на качеството, свързани с докторантурата, са ЦО, Докторантското училище, 

Кариерният център, администрацията, ръководството и НС на ИОНХ като функциите на 

структурите са ясно определени. Процедурите за одобряване на учебната документация са 

установени в Правилника за устройство, дейност и управление на ИОНХ и в Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в 

ИОНХ. Развитието и успеваемостта на докторантите се следи основно чрез ежегодното им 

атестиране. Информация за удовлетвореността им от качеството на обучение се получава чрез 

анкети, от контакти със завършилите докторанти и с техни работодатели. Информация за 

кариерното им развитие събира Кариерният център и се следи от ръководството на ИОНХ. 

Подробна информация за резултатите от управлението на качеството на обучение се събира от 

ЦО и администрацията на ИОНХ и се оповестява на Интернет страницата на ИОНХ, внася се в 
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съответните бази данни на БАН и НАЦИД. 

 

Констатации за изпълнение на критерий 8.1. в съответствие със стандарт 8 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Висшето училище или научната организация  публикува  информация за: 

приети документи и учебна документация на докторската програма; решения  и резултати 

от одити, свързани с качеството на обучение на докторантите  и на академичния състав; 

проведени университетски форуми с участието на докторанти“: 

БАН и в частност ИОНХ са създали организация и практика за системно информиране на 

обществото за постиженията си, в т.ч. и за обучението на докторанти. Публично достъпна е 

информацията за възможността за мобилност на докторантите по програма Еразъм+. БАН има 

сключени 32 договора по програмата Еразъм+ със страните-членки и кандидат-членки на ЕС и 

на Европейското икономическо пространство. На сайта на БАН е представена информация за 

целите, задачите и реда за кандидатстване. Резултатите от научната работа на докторантите са 

представени на научни форуми – 6 докторанти са участвали общо в 18 международни и в 20  

национални или вътрешни форума. Постиженията на докторантите се представят чрез 

публикации в реномирани списания и на научни форуми, които са 37 броя за акредитационния 

период. 

 

Констатации за изпълнение на критерий 9.1. в съответствие със стандарт 9 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Регулярен мониторинг (преглед) и актуализиране на докторските програми, 

съобразно еволюцията на научните знания, изследвания и технологии“: 

 В ИОНХ е създадена система за мониторинг на докторантската програма на нива 

лаборатория, направление, институт и за предприемане на коригиращи действия. Установени са 

процедури и инструменти за повишаване на ефективността на докторантските програми като се 

отчитат научното развитие на направлението, потребностите на обществото и удовлетвореността 

на докторантите. Професионалната реализация на защитилите докторанти е основно в научни 

институции. 

 

Констатации за изпълнение на критерий 10.1. в съответствие със стандарт 10 от ЕSG - 

част 1 /1-10/: „Висшето училище или научната организация осъществяват планирани 

дейности за самооценяване и външни оценки на докторските програми“:  
Основният външен оценяващ орган за БАН е НАОА. През 2014 г., докторската програма е 

акредитирана с обща оценка 9,74 при средна оценка на програмите на БАН 9,54. При 

направената от МОН (2016-2017 г.) оценка на научните институции в страната. ИОНХ бе 

класиран на първо място в областта на Химически науки и технологии с най-висока оценка. 

 

В резултат на констатациите за резултатите от извършеното оценяване, проведено 

23.11.2020 г. (Протокол №27), на основание чл.88а, ал.5, т.1 от ЗВО и чл. 38, ал.2 от ПДНАОА, 

членовете на Постоянната комисия гласуваха оценки по критериите за програмна акредитация 

на докторски програми по десетобалната система, в съответствие с чл. 79 (1) на Закона за 

висшето образование. 

След обобщаване на резултатите от гласуването, в съответствие с приетите от 

Акредитационния съвет на НАОА “Правила за гласуване на процедури за акредитация и за 

оценяване на проекти”, Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика взе 

следното РЕШЕНИЕ: 
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1. Дава програмна акредитация на докторска програма „Неорганична химия” в 

професионално направление 4.2. Химически науки, от област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика на  Института по обща и неорганична химия 

при Българската академия на науките, на основание обща оценка: 9,84 (девет цяло и 

осемдесет и четири стотни). 

2. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл.79, 

ал.4 от ЗВО. 

Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика дава следната препоръка: 

 

 1. Да се използват възможностите за мобилност на докторантите по програма Еразъм. 

 

Срок: постоянен. 

 

 

     Председател на ПКПНМИ:  

(проф. Мария Шишиньова) 


