ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДБОР НА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ
И ФИНАНСИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник регламентира основните правила и
изисквания във връзка с прилагането на Кодекса за поведение при подбор на
изследователите на Европейската комисия от 2005 г. при набирането и
назначаването на изследователи във Висшето училище по застраховане и
финанси, наричано по-нататък „висшето училище” или „училището”.
Чл. 2. По смисъла на този правилник изследователи във висшето
училище са всички лица, които осъществяват научна, научно-приложна,
проектна, консултантска и експертна дейност или трансфер на научни знания
в учебния процес със студентите, докторантите, курсистите и
специализантите в училището.
Глава втора
ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДБОР И
НАЗНАЧАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Чл. 3. (1) Висшето училище прилага открити и прозрачни конкурсни
процедури за подбор и назначаване на изследователи в училището при
спазване на законовите изисквания.
(2) Конкурсите за назначаване на изследователи на академичните
длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се обявяват в
„Държавен вестник” и публикуват на интернет страницата на висшето
училище.
(3) В обявленията по ал. 2 се конкретизират научните направления на
изследователите, броя на местата по конкурсите и сроковете за представяне
на изискващите се документи за участие в тях, които не могат да бъдат по1

кратки от два месеца от датата на публикуване на обявата за съответния
конкурс.
Чл. 4. (1) Подборът на кандидатите за изследователи по обявените
конкурси по чл. 3, ал. 2 се осъществява от научни журита, чиито членове
притежават необходимата професионална квалификация и отговарят на
минималните национални изисквания за придобиване на съответната
академична длъжност.
(2) Научните журите оценяват отделните кандидати в количествено и
качествено отношение съобразно законовите изисквания и цялостния им
изследователски и преподавателски опит и научен потенциал.
(3) Изборът на кандидатите за изследователи по обявените конкурси
по чл. 3, ал. 2 се осъществява от академичния съвет на висшето училище на
основата на предложенията на конкретните научни журита чрез явно
гласуване от имащите право за участие в съответния избор членове на съвета.
(4) Избраните кандидати по ал. 3 се назначават от ректора на основен
трудов договор (първи или втори) във висшето училище в срок до един месец
от избирането им от академичния съвет.
Чл. 5. (1) Външни изследователи към Лабораторията за научноприложни изследвания във висшето училище се привличат от ректора на
училището без конкурс, като се отчитат техните професионални и
изследователски качества и възможности за самостоятелна и екипна работа.
(2) Като изследователи към лабораторията по ал. 1 могат да се
привличат и изявени докторанти във висшето училище с успешно защитени
дисертационни трудове, с цел осигуряване на допълнителни възможности за
развитие на изследователската им кариера в дългосрочен план.
Чл. 6. Висшето училище може да привлича за изследователи в
училището без конкурс и лица с придобита академична длъжност в друго
висше училище или научна организация, отговарящи на законовите
изисквания за придобиване на съответната академична длъжност.
Глава трета
ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ С ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ
ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Чл. 7. Изследователите по чл. 4, ал. 3 и чл. 6 се назначават във висшето
училище на безсрочен трудов договор на пълно работно време по чл. 67,
ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) или на непълно работно време по чл. 111
от КТ.
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Чл. 8. С изследователите по чл. 5 се сключват граждански договори за
срок до една година, който може да бъде продължаван до изпълнението на
възложените им изследователски задачи.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Настоящият правилник се приема във връзка с изискванията на
параграф 43, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в
Република България (обн., ДВ бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 05.05.2018 г.).
Правилникът е приет на заседание на академичния съвет с Протокол
№ 1 от 28.02.2019 г.

3

