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РЕШЕНИЕ 

на НС  

за прилагането на резултатите от проведената атестация през 2014 и 2015, 

съответно, на нехабилитирания и хабилитирания научен състав на ИИОЗ върху 

трудово-правните отношения в ИИОЗ 

 

Въз основа на постъпилите предложения за прилагането на резултатите от 

проведената атестация върху трудово-правните отношения в ИИОЗ Научният съвет на 

ИИОЗ реши:  

1. При бъдещи предложения за хабилитация на учени предимство да имат онези 

учени, които са показали резултати от настоящото атестиране, по-високи от или равни 

на средно аритметичния резултат в групата на нехабилитираните учени.  

2. При бъдещи предложения за конкурси за професура предимство да имат онези 

учени, които са показали резултати от настоящото атестиране, по-високи от или равни 

на средно аритметичния резултат в групата учени, към която принадлежи съответния 

потенциален кандидат за участие в конкурса.  

3. При вземане на решение на НС за удължаване срока на трудовия договор на 

учен, навършил възраст за пенсиониране, да се имат пред вид резултатите от 

атестацията, като предимство имат учени, показали резултати от настоящото 

атестиране, по-високи от или равни на средно аритметичния резултат в групата учени, 

към която принадлежи съответния учен.  

4. Решения на НС за предлагане на даден учен от ИИОЗ за награда или участие в 

конкурс за член-кореспондент или академик да се вземат само за учени, показали 

резултати от настоящото атестиране, по-високи от или равни на средно аритметичния 

резултат в групата учени, към която принадлежи съответния учен.  

5. Допълнително възнаграждение (изплащано месечно или като разпределение на 

икономии в края на годината) към заплатата да получат онези учени, които са показали 

резултати от настоящото атестиране над или равни на средно аритметичните за 

съответната група, към която принадлежи даденият учен. При това допълнително 

възнаграждение основните заплати на учените не се променят. При наличие на 

финансова възможност се дава допълнително възнаграждение за определен период от 
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време съгласно Правилника на ИИОЗ за работната заплата, размерът на което ще 

определя през всяка една от годините до следваща атестация по следната формула:  

Дх = (Тх – Ср).k  

където: Дх е допълнителното месечно възнаграждение за учения „х“; Ср е средно 

аритметичното от точките за съответната група атестирани (хабилитирани и 

нехабилитирани), а “k” е коефициент, който се определя всяка година от Научния съвет 

на ИИОЗ в зависимост от наличните финансови възможности след консултации с 

главния счетоводител. В година, в която Институтът няма финансови възможности, 

коефициентът “k” ще е равен на нула, т.е. няма да има допълнително финансово 

възнаграждение. А в години, в които има налични средства за такова заплащане, ще се 

преценява от НС каква стойност да се даде на “k”.  

Всяка от приетите от НС мерки важи до провеждане на следваща атестация за 

съответния учен от ИИОЗ.  

 

София                                                      
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