
ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИНСТИТУТА 
ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА 

 
Глава пета 

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИФРГ 
 

Конкурс за главен асистент 
Чл. 10. (4) 
Написано: 
Преди изтичане на срока по ал. 2 НС предлага на Директора състав на 5- членно НЖ. Директорът 
назначава журито при спазване на изискванията на член 20, ал. 1 от ЗРАСРБ. Под определението 
„външни членове на НЖ” в БАН трябва да се разбира учени, външни за СНЗ, както и тези, 
пенсионирани в звеното най-малко преди 5 години. По предложение на Ръководителя на звеното, 
за чиито цели е конкурсът, НС одобрява конспект за провеждане на изпита. Конспектът се 
получава от кандидата при подаване на документите и включва поне 3 теми свързани с 
тематиката на конкурса, като се посочва подходяща литература. Кандидатът се подготвя по 
всички теми, като една от тях развива в писмен вид. Конспектът се утвърждава от НС и 
Директора на ИФРГ. 
 
Да се чете: 
Преди изтичане на срока по ал. 2 НС предлага на Директора състав на 5- членно НЖ. Директорът 
назначава журито при спазване на изискванията на член 20, ал. 1 от ЗРАСРБ. Под определението 
„външни членове на НЖ” в БАН трябва да се разбира учени, външни за СНЗ, както и тези, 
пенсионирани в звеното най-малко преди 5 години. По предложение на Ръководителя на звеното, 
за чиито цели е конкурсът, НС одобрява тема на конкурсния изпит, свързана с разработваща 
се в звеното научна проблематика с потенциал за бъдещо развитие. Кандидатите се 
информират за заглавието на темата при подаване на документите и подготвят в писмен вид 
реферат по зададената тема с възможности за мултимедийна презентация. 
 
Чл.10 (6) 
Написано: 
Конкурсният изпит се провежда публично в присъствието на всички членове на НЖ, а при нужда, 
отсъстващите могат да се заменят с резервните членове. Кандидатите представят писмения 
материал по избраната тема в деня на изпита, като го излагат пред НЖ чрез кратко 
докладване. НЖ има право да задава въпроси както по изложения материал, така и върху 
останалите 2 конкурсни теми 
 
да се чете: 
Конкурсният изпит се провежда в присъствието на всички членове на НЖ, а при нужда, 
отсъстващите могат да се заменят с резервните членове. 
Кандидатите представят на членовете на НЖ писмения реферат по зададената тема най-
късно една седмица преди конкурсния изпит. В деня на изпита кандидатите представят 
реферата на закрито заседание на НЖ. Членовете на НЖ имат право да задават въпроси 
както по представения материал, така и върху вижданията на кандидата за бъдещо развитие 
на избраната научна проблематика и за неговото участие в този процес.  


