ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ
ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящият правилник регламентира основните принципи и
изисквания при прилагането на Европейската харта на изследователите на
Европейската комисия от 2005 г. във Висшето училище по застраховане и
финанси, наричано по-нататък „висшето училище” или „училището”.
(2) Целта на правилника е да допринася за утвърждаването на високи
етични и професионални стандарти при извършването на научни и научноприложни изследвания във висшето училище и за повишаването на тяхното
качество.
Чл. 2. Правилникът се прилага от всички изследователи във висшето
училище, осъществяващи самостоятелни или колективни научни и научноприложни изследвания в училището и извън него.
Глава втора
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ
ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Чл. 3. Изследователите във висшето училище осъществяват научни и
научно-приложни изследвания съгласно следните основни принципи:
1. научна свобода и професионална отговорност;
2. обективност и безпристрасност;
3. истинност и оригиналност;
4. прозрачност и достъпност;
5. колегиалност и взаимно уважение;
6. почтеност и лоялност.
Чл. 4. Научната свобода на изследователите във висшето училище се
изразява в следните направления:
1. свобода на научната мисъл и на творческото изразяване;

2. свобода за избиране на предметните области на научните
изследвания и на изследователските методи, ако не са определени
предварително от други лица и органи във висшето училище или извън него;
3. свобода за огласяване на резултатите от научните и научноприложните изследвания, ако не представляват защитена от закона тайна или
класифицирана информация;
4. свобода за определяне на екипи за осъществяване на съвместни
научни и научно-приложни изследвания и за участия в такива изследвания.
Чл. 5. Професионалната отговорност на изследователите във висшето
училище се изразява в следните основни направления:
1. осъществяване на значими за обществото научни и научноприложни изследвания, които не повтарят техни предишни изследвания;
2. недопускане на плагиатство под каквато и да е форма и на
действия, които нарушават правилата за защита на интелектуалната
собственост и на съвместната собственост върху научни резултати, когато
изследванията са извършени съвместно с други изследователи във висшето
училище или извън него;
3. съобразяване с общоприетите правила за ползване на чужди
изследвания и на резултатите от тях;
4. спазване на държавните и вътрешните нормативни актове на
висшето училище, регламентиращи осъществяването на научни и научноприложни изследвания в училището;
5. когато изследователи във висшето училище предоставят
извършване на част от изследванията си на друго лице в училището или
извън него, те трябва да гарантират, че то притежава необходимата за това
компетентност.
Чл. 6. При осъществяването на научни и научно-приложни
разработки изследователите във висшето училище трябва:
1. да проявяват обективност и безпристрасност и да не допускат
външна намеса в изследователската си дейност под каквато и да е форма;
2. да се основат на достоверна и проверима информация и да правят
обосновани изводи и оценки на базата на нея, както и да предлагат
общественозначими решения;
3. да не допускат лични пристрастия, симпатии, интереси или
предразсъдъци в изследователската си дейност и да не прилагат расистки,
политически или националистически критерии при нейното осъществяване;
4. да осигуряват прозрачност и достъпност на изследванията си сред
научната общност по подходящ начин, освен в случаите, при които може да
се наруши принципът на конфиденциалност, както и сред широката
общественост, като информацията за нея се поднася по разбираем начин и за

неспециалисти, който да спомага за обогатяване на научната култура на
обществеността;
5. да се съобразяват с приоритетните научни направления във
висшето училище при избора на изследователски теми и да се стремят към
постигането на високи научни и научно-приложни резултати;
6. да проявяват колегиалност и взаимно уважение при осъществяване
на съвместна изследователска дейност и да посочват реалния принос на всеки
изследовател при такава дейност;
7. да са коректни при осъществяване на научно ръководство на
изследователски екипи във висшето училище и безпристрастни при
оценяване или рецензиране на научни и научно-приложни разработки на
изследователи в училището или извън него;
8. да си правят самоотводи при възлагането на изследователски
задачи в случаите, когато са свързани с конфликт на интереси;
9. да проявяват търпимост към критични мнения и оценки, зачитане
на чуждо мнение и непримиримост към корупционни практики;
10. да са отговорни при изпълнението на възложените им от
ръководството на висшето училище изследователски задачи и да го
уведомяват при забавяне на тяхното изпълнение по обективни причини;
11. да са запознати с изискванията за защита на личните данни и за
поверителност на информацията във висшето училище и да се съобразяват с
тези изисквания;
12. да са лоялни към висшето училище и с цялостната си дейност и
личностно поведение да не уронват неговия престиж в страната и чужбина.
Глава трета
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ
Чл. 7. Ръководството на висшето училище трябва:
1. да осигурява подходяща материална и информационна база за
осъществяване на научни и научно-приложни изследвания в училището,
както и адекватно възнаграждение за такива изследвания съгласно
установените за това правила или договорености;
2. да не допуска дискриминация на изследователи във висшето
училище по възрастов, етнически или национален признак, социален
произход, вероизповедание, религиозни убеждения и други признаци;
3. да гарантира баланс между половете на изследователите във
висшето училище, участващи в научни и научно-приложни изследвания,
както и стабилност в тяхната работа;

4. да подпомага финансово изследователите във висшето училище при
участия в научни форуми в страната и чужбина за представяне на резултатите
от техните научни и научно-приложни изследвания и за повишаване на
изследователския им капацитет;
5. да гарантира правото на интелектуалната собственост на
изследователите във висшето училище чрез подходящи защитни механизми.
Чл. 8. Ръководството на висшето училище трябва също така:
1. да оценява периодично работата на отделните изследователи във
висшето училище и да предприема мерки за нейното подобряване;
2. да подпомага работата на младите изследователи във висшето
училище, включително и чрез наставничество от страна на по-опитните
изследователи в училището;
3. да създава възможности за мобилност на изследователите във
висшето училище в страната и в чужбина, с цел разширяване пределите на
научното познание и професионалното израстване като част от стратегията на
училището за кариерното им развитие;
4. да отделя специално внимание на работата с кандидат-докторантите
и докторантите във висшето училище, като им осигурява компетентни
научни консултанти или ръководители при подготовката на научни
публикации и дисертационни трудове, за да се гарантира по-високото им
качество.
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.

