
РЕШЕНИЕ 

на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика 

за резултатите от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на 

докторска програма „Химия на твърдото тяло“ 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 25.06.2020г. (Протокол №12).  

С решение на ПКПНМИ към НАОА 24.02.2014 г е дадена програмна акредитация на 

докторска програма „Химия на твърдото тяло“ в професионално направление 4.2. Химически 

науки в ИОНХ-БАН на основание на обща оценка 9.57 и срок на валидност на акредитацията 6 

години. ПКПНМИ  е формулирала следната препоръка. 

1. „Ръководството на института и ръководителите на лаборатории да предприемат 

конкретни действия за разширяване на връзките с бизнеса и въвличане на докторантите в 

разработки с приложен характер“. Срокът за изпълнение е постоянен с ежегодно 

отчитане. 

ЕГ счита, че ИОНХ е изпълнил препоръката на ПКПНМИ.  

 

През периода на акредитация по докторска програма „Химия на твърдото тяло“ са 

обучавани 8 докторанти. Новозачислени са 4 докторанти, в т.ч. 2 в редовна форма на 

обучание, 1 в задочна форма на обучение и 1 на самостоятелна подготовка. Защитили са 6 (от 

които 3 са обучавани в предишен период), 4 са отчислени с право на защита, като 1 от тях е 

отстранена от обучение по докторската програма. Обявените конкурси за прием на 

докторанти по години са както следва: 2013 г. – 1, 2014 – 1, 2015 – 0, 2016 – 0, 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: 

                                                 
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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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“: 

 Обучението по докторска програма „Химия на твърдото тяло” е насочено към подготовка 

на високо-квалифицирани специалисти в областта на съвременните материали за опазване на 

околната среда, „чисто” производство на енергия и оползотворяване на химически природни 

ресурси. Обучението се провежда основно в ИОНХ и се развива на две нива - индивидуално и 

общо специализирано обучение. Важна роля в този процес се изпълнява от Центъра за обучение 

към БАН (ЦО-БАН). ИОНХ организира обучение по докторската програма в съответствие със 

своята мисия, цели, задачи и действащото законодателство. Отчитайки спецификите на 

института, е разработена система за оценка на качеството на обучение на докторантите в ИОНХ. 

През акредитационния период е извършен един планов вътрешен одит на ИОНХ. Според 

одитния доклад в ИОНХ са спазени реда и условията за обучение на докторанти. В ИОНХ 

съществува тясна връзка между научноизследователската дейност на академичния състав и 

обучението по докторската програма. В ИОНХ се прилагат правилата на действащия Етичен 

кодекс на служителите на БАН от 2009 г. Към ОС на БАН е създадена и Комисия по етика към 

ИОНХ, която има за цел да съблюдава спазването на етичния кодекс на БАН и принципите, 

заложени в „Система за оценка на качеството на обучение на докторанти в ИОНХ“ в 

съответствие със спецификите на института. За отчетния период не са постъпвали жалби към 

Комисията по етика в ИОНХ, свързани с обучението на докторантите. Правилниците на БАН и 

специфичните правила на ИОНХ гарантират спазването на академичните свободи и етичните 

норми, както и правилата и процедурите за предотвратяване и санкциониране на изпитни 

измами. През периода не е имало прояви на дискриминация, изпитни измами и плагиатство. 

 

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“: 

 Обучението по докторска програма „Химия на твърдото тяло“ в ИОНХ включва широк 

спектър от незастъпващи се научни теми, разработени в съответствие със съвременните 

постижения на науката и имат ясно изразени очаквани резултати. ИОНХ има организация и 

стандарти за разработването, одобрението и прилагането на учебната документация, която 

периодично се анализира и обновява с участието на докторантите, потребители на кадри и други 

заинтересовани страни при спазване на всички нормативни документи. 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“. Обучението по специалността „Химия на твърдото тяло“ се извършва в 

съответствие с общите нормативни документи и специфичните изисквания на ИОНХ с ясни 

цели и задачи. Тематиката на разработваните докторантури е част от тематиката на учените от 

ИОНХ и е резултат от предварителен анализ на потенциалните възможности за реализация на 

защитилите докторанти. В резултат на този подход всички докторанти, защитили в отчетния 

период, са се реализирали успешно в ИОНХ. Докторската програма е съвместима с аналогични 
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програми в ИК - БАН и ФХФ – СУ. Спечеленият проект за изграждане на Център за върхови 

постижения по Мехатроника и чисти технологии е добра основа за създаване на устойчиви 

условия за съвместни изследвания с докторанти от ФХФ-СУ, ХТМУ и ТУ-София. В резултат на 

добрите партньорски отношения между ИОНХ и сродни Европейски научни организации 

четирима докторанти от Университета в гр. Кордоба, Испания и Университета в Генуа, Италия, 

са били на краткосрочна специализация (до два месеца) в ИОНХ. В ИОНХ са разработени 

специфични процедури за наблюдение, контрол и оценка на състоянието на документацията, 

свързана с докторските програми. Документацията, свързана с обучението на докторантите, се 

съхранява в лично досие, което съдържа всички документи от кандидатстването до защитата на 

дисертацията, позволяващи проследимост на целия образователен процес. 

 

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 се извършва чрез съвременни форми и методи на учебната 

практика в съответствие със спецификата на докторската програма и включва: лекционни 

курсове, организирани ЦО на БАН, общодокторантски семинари на теми от по-широк интерес и 

специализирани курсове, организирани от ИОНХ. ИОНХ е осигурил добър баланс между 

индивидуалната и колективната форма на обучение на докторантите. Учебният план включва 

индивидуално и общо специализирано обучение, което се провежда в ИОНХ (специализирано 

обучение) и в Докторантското училище към ЦО на БАН (базовата подготовка). В съответствие с 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени в ИОНХ докторантите в 

ИОНХ периодично  докладват резултатите от изследователската си дейност, като формата на 

докладване е съобразена с нивото на развитие на докторантурата. ИОНХ е разработил правила 

за ежегодно атестиране на докторантите. Атестационната карта е достъпна на интернет 

страницата на Института. Въз основа на получената оценка докторантите могат да получат 

допълнително възнаграждение. ИОНХ има утвърдени Правила за разглеждане на жалби от 

докторанти от Ръководството на ИОНХ и Етичната комисия към ИОНХ. В периода не са 

постъпили жалби на докторанти, обучаващи се по докторска програма „Химия на твърдото 

тяло”. 

 

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” 

 Административно обслужване на докторантите в БАН от приемането до завършването се 

изпълнява от Сектор „Общо обучение“ към ЦО на БАН, като спецификата на докторската 

програма на ИОНХ се осигурява от съответните правила за прилагане на законовите разпоредби. 

Нормативните документи, регулиращи дейностите през всички етапи на приема и развитието на 

докторантите, са публикувани на сайта на БАН и Докторантското училище при БАН и в 

частност на сайта на ИОНХ. Кариерният център към ЦО при БАН съдейства на докторантите 

за осъществяване на връзки с представители на бизнеса, като всеки успешно защитил докторант 

попълва и предава информационни листи в НАЦИД, който e част от ENIC-NARIC европейката 

мрежа. В периода докторантите са участвали в изпълнението на общо 10 проекти и договори с 
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различни източници на финансиране: договори с ФНИ – 8, договор за двустранно международно 

сътрудничество между БАН и Индия – 1; договор по оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” на тема „Създаване на високо-квалифицирани специалисти по съвременни 

материали за опазване на околната среда: от дизайн към иновации” и 1 по Национална 

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

енергетика“. Активно е участието на докторантите и по Програмата за подпомагане на млади 

учени и докторанти в БАН, финансирана целево от МОН. Осигурени са възможности за изяви на 

докторантите в научни форуми, включително в чужбина, чрез осигуряване на финансови 

средства по проекти и на достъп до международни програми. В периода. докторантите в ИОНХ 

са участвали на общо 62 научни форума (в т.ч. 42 % в научни форуми в чужбина, 24 % 

национални научни форуми и 34% в международни научни форуми, проведени в страната). В 

рамките на проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”, между трите партньорски 

организации ИОНХ, ФХФ-СУ и ИК-БАН, 4 докторанти от специалността „Химия на твърдото 

тяло” са провели практически упражнения за работа със специализираната апаратура, налична в 

партньорските организации. Потенциал за разширяване на тази добра практика има спечеленият 

проект за изграждане на Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии, 

където броят на партньорите е 17. Докторантите от института имат възможност да участват в 

мобилност по Програма Еразъм+ с цел обучение и практика. В периода 4 докторанти са 

получили 8 стипендии за научен обмен и обучение по Проект BG051PO001-3.3.01-0001 „Наука и 

бизнес“ за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури, 

Японската научна общност за промотиране на науката, ДААД и Еразъм+. 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. За периода от общо 

обучавани 8 докторанти по „Химия на твърдото тяло“ трима са защитили успешно и са 

постдокторанти в ИОНХ. За същия период са защитили още 3 докторанти, чиито периоди на 

обучение са изтекли (спрямо времето на защита) преди 2, 5 и 9 години и сега са постдокторанти 

в ИОНХ. Срокът на 3 от обучаваните докторанти е приключил (през 2015 г. и 2017 г.) като една 

от тях е отстранена. 

 

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 

осигуряване на качествен академичен състав за подготовка на докторанти, която е част от 

стратегията за развитие на институцията“: 

 ИОНХ разполага с научен капацитет за провеждане на обучението по докторска програма 

„Химия на твърдото тяло”. През периода на основен трудов договор в ИОНХ са работили 11 

хабилитирани учени с научна специалност “Химия на твърдото тяло”, от тях четири професори 

и 7 доценти (39% от хабилитирания състав). Нехабилитирани учени със същата научна 

специалност също са 11, всички с ОНС „доктор“. Академичният състав е с доказана 

квалификация в областта на Химията на твърдото тяло, изразяваща се в наукометрични 

показатели, съизмерими с тези на водещи Европейски научни организации. През 

акредитационния период учени от ИОНХ са публикували 176 научни труда в областта на 

химията на твърдото тяло в списания с импакт фактор и SJR, от които 32% в списания, 

попадащи в първите 25% в съответната област от световната научна продукция (ACS NANO 

Publications (IF=13.709), Applied Catalysis B – Environmental (IF=11.698), Journal of Materials 



 

 

 5 

Chemistry A (IF=9.931), Electrochimica Acta (IF=5.116) и др.). По научните трудове са забелязани 

над 5000 независими цитата. Учените участват в общо 32 проекта , в т.ч. по Оперативните 

програми, Седма рамкова програма на ЕК и Фонд „Научни изследвания“. Участията в 

международни форуми са общо 56. През 2018 г. ИОНХ бе избран за координатор на мащабен 

проект за изграждане на национален център за върхови постижения „Мехатроника и чисти 

технологии“. Преподавателска дейност на учените от ИОНХ се изразява основно във водене на 

специализирани курсове в ЦО-БАН и в докторантска школа по „Интердисциплинарна химия”. 

Докторантите от имат успешни изяви и чрез съвместни публикации с учени от чужди 

университети като Технически университет в Мюнхен, Германия; Университета в Кордоба, 

Испания и Полската академия на науките, което допринася за интегрирането им в Европейското 

научно пространство. Учените в областта на Химията на твърдото тяло участват в научни 

журита и преподавателска дейност към ЦО при БАН и са съ-ръководители на докторанти, 

обучавани в други институти на БАН и ФХФ-СУ. 

 

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“ 

Материално-техническата и информационна база на ИОНХ напълно обезпечава успешната 

работа по докторантите по „Химия на твърдото тяло“. За обучението  на докторантите по 

научната специалност “Химия на твърдото тяло” институтът разполага с лаборатории и 

помощни помещения с обща площ около 520 м2, компютърна техника, информационно 

обслужване и висококвалифициран помощен персонал, което създава предпоставки за 

висококачествени научни изследвания. ИОНХ има една от най-добрите научни инфраструктури 

в БАН, която предстои да бъде надградена в рамките на спечеления проект за Център за върхови 

постижения. Освен традиционните и специфичните за тематиката на института апарати, ИОНХ 

е съсобственик и на уникални за страната апарати. Осигурен е достъп на докторантите до 

необходимите научни издания и бази данни. Всички компютри са свързани в локална мрежа и са 

снабдени с всички необходими програми и специализиран софтуер. ИОНХ насърчава 

докторантите да публикуват резултатите от изследванията си в реномирани международни 

списания с импакт фактор, включително и финансово. 78% от общо 32 публикации на 

докторантите по „Химия на твърдото тяло“ са публикувани в списания с импакт фактор и SJR, 

между които Journal of Materials Chemistry A (IF=9.931), ChemPlusChem (IF=3.2), Optical 

Materials (IF= 2.32), Journal of Non-Crystalline Solids (IF=2.49) и др, а останалите са в 

нереферирани списания и в материали от международни форуми. За акредитационния период са 

забелязани 92 независими цитати. Докторантите защитават със значително по-висока научна 

продукция от изискванията в ЗРАСРБ – средно с около 5 публикации. Те са участвали на общо 

62 научни форума( в т.ч. 42 % в научни форуми в чужбина, 24 % в национални и 34 % в 

международни научни форуми в страната). 

 

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“: 

При обучение на докторантите по докторска програма „Химия на твърдото тяло“ ИОНХ 

следва и спазва политиката на БАН и на Института за управление и обмен на информация. Тези 
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дейности се осъществяват от Центъра за обучение при БАН, Докторантското училище, 

Кариерния център, Ръководството на ИОНХ, НС на ИОНХ, Директорския съвет и 

администрацията на ИОНХ. Обучението по ОНС “доктор” в БАН се организира и координира от 

ЦО при БАН чрез Докторантско училище, като осигурява разработването на програми за 

обучение в ОНС “доктор”, изготвя и разпространява информационни материали за 

възможностите за обучение в БАН и участва в обсъждане на проблемите на висшето 

образование в страната. 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. През 

отчетния период чрез проекта „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни 

материали за опазване на околната среда – от дизайн до иновации“ е въведена нова практика при 

обновяване на учебната документация на основата на резултатите от проведени анкети относно 

удовлетвореността на докторантите от обучението им. 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 съответните бази данни на 

БАН (системата SONIX, Регистър за научната дейност) 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 имат добре развити и устойчиви процедури и практики за 

разпространение на различни видове информация и документация, свързани с докторските 

програми. чрез изградената Национална академична мрежа са създадени условия за пълноценно 

сътрудничество между звената на БАН, висшите училища, и индустриалните организации. 

Информацията е достъпна освен чрез интернет страницата на БАН и чрез интернет страницата 

на института. През акредитационния период е извършен планов вътрешен одит на ИОНХ. 

Според одитния доклад в ИОНХ са спазени реда и условията за обучение на докторанти. 

Докладът е наличен на интернет страницата на Института. 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. Докторантите от програмата „Химия на твърдото 

тяло“ участват редовно в национални и международни форуми за популяризиране на своите 

изследвания, като участието им се финансира от научните проекти в които те участват. 

Обучаваните докторанти през периода са представили резултати от своите изследвания на 

повече от 20 международни и 18 национални форуми у нас и чужбина с финансовата помощ на 

проектите, в които участват или ръководят. 

 

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“: 

 

 Осигурен е редовен мониторинг, периодичен преглед и своевременно осъвременяване на 

докторските програми чрез периодични доклади пред всички структури на ИОНХ.  
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Процедурите и практиките за  повишаване на ефективността на обучението започват още при 

планирането на докторантурите и обхващат целия период до завършването им. 

Професионалната реализация на защитилите докторанти е 100%. 

 

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 

„Химия на твърдото тяло” е акредитирана с обща оценка 9,57. 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: 

 

1. Дава програмна акредитация на докторска програма „Химия на твърдото тяло” 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 Българската академия на науките, на основание обща оценка: 9,82 (девет цяло и 

осемдесет и две стотни). 

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

ал.4 от ЗВО. 

 

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. Добрите контакти на ИОНХ с бизнеса да намерят израз и в съвместни проекти, 

включително в заявени от бизнеса докторантури в областта на докторската програма. 

 

          Срок: постоянен. 

 

     Председател на ПКПНМИ:  

(проф. Мария Шишиньова) 


