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ПРИЛОЖЕНИЕ 1a 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – 
ПЛОВДИВ КЪМ НАУЧНАТА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ИЛИ СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА 
КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“, „ДОЦЕНТ“ 
И „ПРОФЕСОР“ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2б, АЛ. 5 ОТ ЗРАСРБ  
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I. АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ 

№ Вид дейност Изисквания 

1 
Учебно-преподавателска 

дейност 

1. Преподавателски стаж: 
a) най-малко 1 учебна година (2 семестъра) на академичната длъжност „асистент“ 

или 

б) най-малко 4 години като хоноруван преподавател 
в УХТ или друго акредитирано висше училище при общо реализирани минимум 360 часа учебна дейност, 
определяна по реда на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав в УХТ. 
2. Използване на системи за електронно обучение  

a) разработване и публикуване на упражнения по дисциплината/дисциплините на конкурса в системите 
за дистанционно обучение, използвани от УХТ – Пловдив. 

2 
Научноизследователска 

дейност 
1. Най-малко 2 научни публикации в областта на дисциплината/дисциплините на конкурса извън 
представените по дисертационния труд. 
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II. АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ 

№ Вид дейност Изисквания 

1 
Учебно-преподавателска 

дейност 

1. Преподавателски стаж: 
a) не по-малко от 4 учебни години (8 семестъра) на академичната длъжност „главен асистент“ за лицата, 
заемащи академична длъжност 

или 
б) не по-малко от 4 учебни години (8 семестъра) на длъжност „старши преподавател“ за лицата, заемащи 
длъжност по реда на чл. 48, ал. 2 от ЗВО 

в УХТ или друго акредитирано висше училище при реализирани не по-малко от 360 часа годишно учебна дейност, 
определяна по реда на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав в УХТ. 
2. Извеждане на лекционни курсове и упражнения по дисциплините на конкурса: 

a) дисциплините на конкурса да са с най-малко 30 часа общо учебно натоварване съгласно учебния 
план; 
 
б) не по-малко от 2 години учебно-преподавателска дейност по дисциплините на конкурса за лицата, 
заемащи академична длъжност по реда на ЗРАСРБ 

или 
в) не по-малко от 3 години учебно-преподавателска дейност при пълна аудиторна заетост по смисъла на 
Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав в УХТ за лицата, 
заемащи длъжност по реда на чл. 48, ал. 2 от ЗВО 

в УХТ или друго акредитирано висше училище при общо реализирани минимум 360 часа учебна дейност за учебна 
година, определяна по реда на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав 
в УХТ. 
При равни други условия, за лицата, заемащи академични длъжности по ЗРАСРБ, предимство е извеждането на 
лекционен курс/курсове по дисциплината на конкурса.  

2 
Публикационна дейност и 

цитируемост 

1. Научни публикации: 
a) не по-малко от 6 научни публикации в първичните бази данни на Scopus и Web of Science, използвани в 
показатели В и/или Г, съгласно Приложение 1 от ППРЗАСРБ. 
2. Цитирания на научната продукция: 
a) не по-малко от 6 цитирания в първичните бази данни на Scopus и Web of Science, използвани в показател 
Д, съгласно Приложение 1 от ППРЗАСРБ. 
3. Най-малко 1 публикувано учебно пособие с рецензент и ISBN номер, което се използва за нуждите на 
специалността, професионалното направление или първичното звено, което е обявило конкурса. 
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3 

Научноизследователска 
дейност под формата на 

участието в научни и/или 
образователни проекти 

1. Не по-малко от 30 точки, получени като комбинация от: 
a) работа по възлагателни писма - по 1 точка за всеки 1000 лева;  
б) участие в научен или образователен проект: 

1. специализирани образователни курсове, подписани и реализирани в УХТ – 10 точки;  
2. проект по фонд „Наука“ на УХТ – 10 точки; 
3. научни и/или образователни проекти/договори с финансиране от фирми и реализирани в УХТ – 10 

точки;  
4. проект с бюджетно финансиране (национални научни програми и  други) – 15 точки; 
5. проект с конкурсно финансиране (фонд „Научни изследвания” и други програми) – 25 точки; 

в) участие в международен научен или образователен проект – 35 точки; 
г) ръководство на научен или образователен проект: 

1. специализирани образователни курсове, подписани и реализирани в УХТ – 20 точки;  
2. проект по фонд „Наука“ на УХТ – 20 точки; 
3. научни и/или образователни проекти с финансиране от фирми и реализирани в УХТ – 20 точки;  
4. проект с бюджетно финансиране (национални научни програми и  други) – 30 точки; 
5. проект с конкурсно финансиране (фонд „Научни изследвания” и други програми) – 50 точки; 

д) ръководство на международен научен или образователен проект – 70 точки. 
Ръководството/участието в проекти с конкурсно финансиране и проекти с международно финансиране 
участват с по-голяма тежест в процедурата по обявяването на конкурсите за заемане на академична 
длъжност и при оценката от научните журита.  

4 
Учебно-методическа и 

експертна дейност 

1. Авторство или съавторство на учебна програма по дисциплината/дисциплините на конкурса, ако това е 
приложимо. 
2. Работа със студенти и докторанти по научни проекти и задачи, доказани със списък на колектива на 
съответната задача или проекта (ако е приложимо). 

3. Електронно обучение, работа с дипломанти (ако е приложимо), експертна и други дейности, в зависимост 
от научната област на конкурса. 
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II. АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“ 

№ Вид дейност Изисквания 

1 

Отговарят на минималните 
национални изисквания по чл. 2б, 
ал. 2 и ал. 3 за академичната 
длъжност „доцент“. 

1. Задължителна регистрация в регистъра на академичния състав с доказани национални минимални 
изисквания за академичната длъжност „доцент“. 

2 Учебно-преподавателска дейност 

1. Преподавателски стаж: 
a) не по-малко от 8 учебни години (16 семестъра) на академичната длъжност „доцент“ за лицата, 
заемащи академична длъжност 

в УХТ или друго акредитирано висше училище при реализирани не по-малко от 360 часа годишно учебна 
дейност, определяна по реда на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния 
състав в УХТ. 
2. Извеждане на лекционни курсове и упражнения по дисциплините на конкурса: 

a) дисциплините на конкурса да са с най-малко 30 часа общо учебно натоварване съгласно учебния 
план, от които поне 15 часа лекции; 
 
б) не по-малко от 5 години учебно-преподавателска дейност по дисциплините на конкурса, в това 
число задължително извеждане на лекции по тях, за лицата, заемащи академична длъжност по реда 
на ЗРАСРБ 

или  
в) не по-малко от 8 години учебно-преподавателска дейност при пълна аудиторна заетост по смисъла 
на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав в УХТ, за 
преподаватели, на които не могат да се възлагат лекции в УХТ,  

в УХТ или друго акредитирано висше училище при общо реализирани минимум 360 часа учебна дейност за 
учебна година, определяна по реда на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на 
академичния състав в УХТ. 

3 
Публикационна дейност и 

цитируемост 

1. Научни публикации: 
a) не по-малко от 12 научни публикации в първичните бази данни на Scopus и Web of Science, използвани 
в показатели В и/или Г, съгласно Приложение 1 от ППРЗАСРБ. 
2. Цитирания на научната продукция: 
a) не по-малко от 12 цитирания в първичните бази данни на Scopus и Web of Science, използвани в 
показател Д, съгласно Приложение 1 от ППРЗАСРБ. 
3. Най-малко 2 публикувани учебни пособия с рецензент и ISBN номер, от които поне 1 учебник по 
дисциплината на конкурса.  

4 Научно-преподавателска дейност 1. Ръководство на докторанти и наличие на НС „доктор на науките“. 
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Ръководство на най-малко двама самостоятелно изведени, успешно защитили докторанти;  
или 
Ръководство на най-малко трима успешно защитили докторанти, изведени самостоятелно или в 
съръководство 
или  
защитен дисертационен труд за НС „доктор на науките“ и най-малко двама успешно защитили 
докторанти, изведени самостоятелно или в съръководство 
2. Най-малко 4 научни публикации с участието на докторантите по т. 1, индексирани в базите данни с 
научна информация Scopus и WoS, използвани в показатели В и/или Г, съгласно Приложение 1 от 
ППРЗАСРБ. Препоръчително е да се използват публикации, индексирани в първичните бази данни.  

5 

Научноизследователска дейност 
под формата на участието в 
научни и/или образователни 

проекти 

1. Ръководство и/или участие в най-малко три научни или образователни проекта при не по-малко от 
50 точки, получени като комбинация от:  
a) участие в научен или образователен проект: 

1. специализирани образователни курсове, подписани и реализирани в УХТ – 10 точки;  
2. научни и/или образователни проекти/договори с финансиране от фирми и реализирани в УХТ – 10 

точки на проект + по 1 точка за всеки 1000 лева;  
3. проект с бюджетно финансиране (национални научни програми и други) – 15 точки; 
4. проект с конкурсно финансиране (фонд „Научни изследвания” и други програми) – 25 точки; 

б) участие в международен научен или образователен проект – 35 точки; 
в) ръководство на научен или образователен проект: 

1. специализирани образователни курсове, подписани и реализирани в УХТ – 20 точки;  
2. научни и/или образователни проекти/договори с финансиране от фирми и реализирани в УХТ – 20 

точки на проект + по 1 точка за всеки 1000 лева;  
3. проект с бюджетно финансиране (национални научни програми и други) – 30 точки; 
4. проект с конкурсно финансиране (фонд „Научни изследвания” и други програми) – 50 точки; 

г) ръководител/координатор на работен пакет на международен научен или образователен проект – 70 
точки; 
д) привлечени средства като ръководител на национален/международен/ проект или координатор на 
работен пакет в международен проект – 1 точка за всеки 5000 лева. 
Ръководството/участието в проекти с конкурсно финансиране и проекти с международно финансиране 
участват с по-голяма тежест в процедурата по обявяването на конкурсите за заемане на академична 
длъжност и при оценката от научните журита. 

6 
Учебно-методическа и експертна 

дейност 
1. Авторство или съавторство на учебна програма по дисциплината/дисциплините на конкурса, ако това 
е приложимо. 
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2. Работа със студенти и докторанти по научни проекти и задачи, доказани със списък на колектива на 

съответната задача или проекта (ако е приложимо). 

3. Електронно обучение, работа с дипломанти (ако е приложимо), експертна и други дейности в 
зависимост от научната област на конкурса. 
4. Наличието на патенти и полезни модели е предимство. 

 


