МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВИСША АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ
ЗАПОВЕД № 114-111 от 5 март 1990 г.
(Обнародвана в Държавен в-к бр. 34/27.04.1990 г.)
Мининистерството на образованието и науката и Висшата атестационна комисия утвърждават Класификация
на специалностите на научните работници в Република България (приложението). Класификацията се използва:
1) при разработване на прогнози, перспективни и текущи планове за потребностите от науЗчни кадри и за
подготовка и повишаване на квалификацията им;
2) за обяваване на конкурси за научни звания. При необходимост освен шифърът и точното наименование
на специалността може да се посочи и научното направление или учебната дисциплина при условие, че
същите са част от специалностите;
3) за даването на научни степени;
4) при разработването, внедряването и използването на автоматизирани информационни системи.
Периодично, при необходимост, да се внасят целесъобразни изменения в класификацията, които да се
обнародват в Държавен вестник.
Класификацията влиза в сила 1 месец от обнародването й в държавен вестник, като се отменя Заповед № 19
от 1979 г. на ДКНТП (ДВ бр.63/1979 г.).
Министър на науката и висшето образование:А. Хаджиолов

Класификация на специалностите на научните работници
Шифър
Научни области, групи специалности, специалности
1
2
01.00.00. ЕТЕСТВЕНИ НАУКИ
01.01.00. Математика
01.01.01. Математическа логика
01.01.02. Алгебра и теория на числата
01.01.04. Математически анализ
01.01.05. Диференциални уравнения
01.01.06. Геометрия и топология
01.01.09. Изчислителна математика
01.01.10. Теория на вероятностите и математическа статистика
01.01.11. Изследване на операциите
01.01.12. Информатика (е/от. Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни

Научна степен
3

математически
математически
математически
математически
математически
математически
математически
математически

системи, математичечски, технически, икономически
операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за
управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)

01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката
специалности и по отрасли)

01.02.00.
01.02.01.
01.02.02.
01.02.03.
01.02.04.
01.02.05.
01.02.06.
01.02.07.

Механика
Теоретична механика
Приложна механика (вкл. Трибология)
Строителна механико, съпротивление на материалите
Механика на деформируемото твърдо тяло
Механика на флуидите
Земна и скална механика
Биомеханика

(по групи научни математически и всички останали науки, по
които се дават научни степени
математически, физически, технически
математически, физически, технически
матем., физически, технически
матем., физически, технически
матем,.физ.,технически
матем.,физ.,технически
матем.,физ.,технически, биологически,
медицински

01.03.00. Физика
01.03.01. Теоретична И математическа физика
01.03.04.

(вкл.математични методи във физиката, физически, технически
класическа механика и теория на относителността; квантова механика; теория на полето и
елементарните частици; термодинамика и статистическа физика)
Ядрена физика (вкл.ядрени модели и структура на атомното ядро; свойства на атомните физически, технически
ядра и експериментална ядрена техника; ядрени реакции и физика на деленето радиоактивност)

01.03.05. Физика на елементарните частици и високите енергии

01.03.06.

(вкл.модели на физически, технически
взаимодействие и систематика на елементарните частици ; структура и свйства на
елементарните частици и резонанси; конкретни реакции и феноменология; експериментална
техника на високите енергии; физика на космическите лъчи)
Неутронна физика и физика на ядрените реактори (вкл. Неутронна физика; физически, технически
физика на ядрените реактори и дозиметрия; ядренофизични методи за
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03.01.35.
03.01.36.
03.01.37.
03.01.38.
03.01.39.
03.01.40.
03.01.41.
03.01.42.
03.01.43.
03.01.44.
03.01.45.
03.01.46.
03.01.47.
03.01.48
03.01.49.
03.01.50.
03.01.51.
03.01.52.
03.01.53
03.01.54.
03.01.55.
03.01.56.
03.01.57.
03.01.58.
03.01.59.
03.01.63.

Ото-рино-ларингология
Офталмология
Обща хирургия
Анестезиология и реаниматология
Хематология и преливане на кръв
Ортопедия и травматология
Неврохирургия
Урология
Пластична и естетична хирургия
Гръдна хирургия
Акушерство и гинекология
Онкология
Кардиология
Ангиология
Сърдечносъдова хирургия
Педиатрия
Микропедиатрия
Детска хирургия
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

медицински

Медико-санитарна защита
Професионални заболявания
Хранене и диететика
Спортна медицина (вкл.лечебна физкултура)

медицински

Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Съдебна медицина
Обща медицина

медицински

03.02.00. Фармация
03.02.01.
Технология на лекарствените форми и биофармация
03.02.02.
03.02.03.

Фармакогнозия и фитохимия
Фармацевтична химия

03.03.00. Стоматология
03.03.01.
Терапевтична стоматология
03.03.02.
Детска стоматология
03.03.03.
Ортопедична стоматология
03.03.04.
Хирургична стоматология

04.00.00. СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ
04.01.00. Агрономия
04.01.01.
Общо земеделие
04.01.02.
Почвознание
04.01.04.
Агрохимия
04.01.05.
Селекция и семепроизводство на културните растения
04.01.10.
Растителна защита (вкл.фитолатология,вирусология, хербология
04.01.13.
Мелиорации (вкл.почвена ерозия и борбата с нея)
04.01.14.
Растениевъдство
04.01.15.
Овощарство
04.01.16.
Зеленчукопроизводство
04.01.17.
Лозарство
04.01.19.
Декоративни растения
04.01.20.
Фуражно производство, ливадарство
04.02.00. Животновъдство
04.02.01.
Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на
размножаването
04.02.04.
Хранене на сел.стопанските животни и технология на фуражите
04.02.06.
Говедовъдство и биволовъдство
04.02.07.
Овцевъдство и козевъдство
04.02.08.
Свиневъдство
04.02.09.
Птицевъдство
04.02.10.
Специални отрасли (коне,буби,зайци,промишл.дивеч,пчели и др

медицински
медицински
медицински
медицински, биологически
медицински
медицински
медицински
медицински
медицински
медицински
медицински, биологически
медицински
медицински
медицински
медицински
медицински
медицински
медицински, фармацевтични

медицински
медиц.,биол.,с.стопански
медицински,педагогически психологически

медицински
медицински
фарм.,биолог.,химич.,техн.,
ветиринарномедицински
фармац.,химич.,биолог.
фармац.,химич.,биолог.
медицински
медицински
медицински
медицински

селскостопански, технич.
с.стопански, биологически
с.стоп., химич., биологич., технически
сел. стопански, биологическ
с.стоп., биологически
с.стоп., технически
селскостопански
селскостопански
селскостопански
селскостопански
селскостопански
селскостопански
с.стопански,биологически,
ветиринарномедицински
с.стоп., биол.,ветир.медиц.
селскостопански
селскостопански
селскостопански
селскостопански
с.стопански,биологически

04.02.12.

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

04.03.00.
04.03.06.
04.03.07.
04.03.08.

Ветеринарна медицина
Патология на животните
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни

04.03.09.
04.03.10.
04.03.11.
04.03.12.
04.03.13.

ветир.медиц.,биологически
Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните
ветир. мед.,техн.,химич.
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация
ветиринарномедицински
Ветеринарно-санитарна експертиза
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните ветиринарномедицински
заболявания по животните
ветир.медиц., с.стопански
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

04.04.00.
04.04.01.
04.04.02.
04.04.03.
04.04.06.
04.04.10.
04.04.11.
05.00.00.
05.01.00.
05.01.01.
05.01.05.
05.01.06.
05.01.07.
05.01.11.
05.01.12.
05.01.13.
05.01.14.
05.01.15.
05.01.16.
05.01.17.
05.02.00.
05.02.01.
05.02.03.
05.02.03.

Горско стопанство
Горски култури, селекция и семепроизводство
Лесоустройство и таксация
Лесовъдство (вкл.дендрология)
Лесомелиорация, защита на горите и специални ползувания в горите
Озеленяване на населени места и ландшафта
Ловно стопанство
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Философия
История на философията
Логика
Естетика
Етика
Философия на науката
Философия на историята
Философия на културата,политиката,правото и икономиката
Теория на познанието
Съвременни философски учения
Онтология
Теология
Икономика, организация и управление
Политическа икономия
История на икономическите учения
Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)

05.02.05.
05.02.06.
05.02.07.
05.02.08.
05.02.09.
05.02.10.
05.02.16.
05.02.17.
05.02.18.
05.02.20.
05.02.21.
05.02.24.
05.02.25.
05.02.26.

Икономически
Финанси, парично обращение, кредит и застраховка
Икономически, математически
Статистика и демография
Икономически
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
Икономически, технически
Приложение на изчислителната техника в икономиката
Икономически
Ценообразуване
Икономически
Световно стопанство и международни икономически отношения
Икономически, технически
Икономика и организация на труда
Икономически
Планиране
Икономически
Икономика и управление (по отрасли)
Икономически, философски
Социално управление
Икономически, технически
Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли)
Организация и управление извън сферата на материалното производство Икономически, технически
(по отрасли и подотрасли
Икономически, технически
Стокознание (по подотрасли)
Икономически
Маркетинк

05.03.00.
05.03.01.
05.03.03.
05.03.04.
05.03.06.
05.03.12.
05.03.14.
05.03.16.

История
Стара история (вкл.праистория)
Сревновековна обща история
Нова и най-нова обща история
История на България
Архиелогия (вкл. нумизматика; епиграфика и палеографика)
Етнография
История На Науката И техниката (по видове науки и групи научни специалности)

05.03.21.

Документалистика,
източникознание)

архивистика,

палеографика

(вкл.

с.стоп.,технич.,биология.

историография

ветир.медиц.,биол.,медиц.
ветир.медиц.,биол.,медиц.
ветир.медицински, биологически

с.стопански, биологически
селскостопански
селскостопански
с.стопански, технически
с.стопански, технически
селскостопански

философски, исторически
философски
философски
философски
философски
философски
философски
философски
философски
философски
философски
Икономически
Икономически, исторически
Икономически, исторически

исторически
исторически
исторически
исторически
исторически
исторически
Исторически и вс.останали науки, по които се
дават научни степени
и исторически

