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П Р А В И Л Н И К 

 за определяне на допълнителни възнаграждения  

за научноизследователска дейност  

в УХТ-Пловдив 

 

Чл. 1. (1) С настоящия правилник се определят условията и редът за получаване на 

допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност на преподавателите в УХТ-

Пловдив. 

(2) Средствата за допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност се планират 

при приемането на бюджета на УХТ. Финансирането на дейността е извън обхвата на средствата 

по чл. 64 от ЗВО. 

(3) Право да получават допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност имат 

всички преподаватели, работещи на трудов договор към УХТ. 

Чл. 2. (1) Дейността по определяне на размера и разпределение на допълнителни възнаграждения 

за научноизследователска дейност на преподавателите в УХТ-Пловдив се извършва от Комисия 

за определяне на допълнителните възнаграждения за научноизследователска дейност (КОДВНД, 

Комисията). 

(2) Комисията се състои от нечетен брой членове, като в състава ѝ участват: председател – 

ресорният зам.-ректор, и членове – ресорният функционален декан, деканите на факултетите, 

директорът на департамента и счетоводител. Съставът на Комисията се определя със заповед на 

Ректора на УХТ. 

(3) Заседанията на Комисията се провеждат присъствено, чрез видеоконферентна връзка с 

едновременен видео- и аудио запис или неприсъствено.  

1. Присъствените и видеоконферентните заседания се ръководят от председателя. За всяко 

заседание се изготвя протокол за взетите решения, подписан от председателя.  

2. При неприсъствените заседания протоколът с изготвените решения се подписва от 

председателя и членовете, като се отбелязва гласуването им за всяко от решенията - за, против, 

въздържал се, особено мнение. По инициатива на всеки от членовете председателят може да 

организира предварителна присъствена или видеоконферентна дискусия за оформяне на 

проектите за решения. Фактът за провеждане на дискусия се отбелязва в протокола.  

(4) Заседанията на Комисията се свикват от председателя с покана до членовете ѝ, изпратена по 

електронен път, и са редовни, ако присъства повече от половината от състава ѝ. Решенията се 

взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, а при неприсъствените заседания – с 

обикновено мнозинство от всички членове на комисията. 

Чл. 3. (1) Допълнителните възнаграждения по чл. 1 се определят на базата на общата оценка за 

научноизследователската дейност на преподавателя съгласно показателите от Приложение 1. 

(2) Всеки преподавател, който желае да кандидатства за допълнително възнаграждение по чл. 1, 

подава отчет (Приложение 2) за изпълнение на показателите за научноизследователска дейност 

за предходната календарна година до председателя на КОДВНД. Отчетът се подава до 30 

септември на текущата година и се придружава с доказателствен материал съгласно 

Приложение 2.  

(3) В срок до 15 ноември на текущата година КОДВНД взема решение за допустимостта и 

основателността на заявленията по чл. 3 ал. 2 и за размера на годишните допълнителни 



3 

 

възнаграждения за научноизследователската дейност на кандидатствалите преподаватели. 

Информацията за общите оценки за научната дейност на кандидатствалите преподаватели се 

публикува на сайта на УХТ. 

(4) КОДВНД определя допълнителното възнаграждение за научноизследователска дейност за 

всеки от кандидатствалите преподаватели съгласно следната процедура: 

1. Комисията определя максималния размер на допълнителното възнаграждение за 

научноизследователска дейност за текущата година (Smax). Максималният размер на 

допълнителното възнаграждение за научноизследователска дейност не може да надвишава 5 % 

от размера на средствата в бюджета на УХТ за съответната година, предвидени за изплащане на 

финансово стимулиране за постигнати високи резултати в научната дейност. 

2. Изчислява се първоначалният размер на допълнителните възнаграждения (S) на всеки от 

кандидатствалите преподаватели по следната формула: 

  
 

 
   

 U – обща оценка за научната дейност на съответния преподавател,  

T – обща оценка за научната дейност на всички преподаватели от УХТ, които ще 

получат допълнително възнаграждение за научноизследователска дейност за текущата 

година, 

F – размер на средствата в бюджета на УХТ за съответната година, предвидени за 

изплащане на финансово стимулиране за постигнати високи резултати в научната дейност. 

 

3. Максималният размер на допълнителното възнаграждение за научноизследователска дейност 

за текущата година получават всички преподаватели, за които S≥ Smax.  

4. Размерът на средствата, необходими за изплащане на техните допълнителни възнаграждения, 

се изважда от F (остатъкът се обозначава като Fi), а общата оценка за тяхната 

научноизследователска дейност се изважда от T (остатъкът се обозначава като Тi).  

5. Размерът на допълнителните възнаграждения (Si) на останалите преподаватели се изчислява по 

следната формула: 

   
 

  
        

6. Ако при тези изчисления има преподаватели, за които Si≥ Smax, те също получават 

максималния размер на допълнителното възнаграждение за научноизследователска дейност за 

текущата година. 

7. Процедурата по т. 3, 4 и 5 се повтаря до достигане на Si<Smax за всички преподаватели, 

участващи в изчисленията. Получените при това последно изчисление резултати определят 

окончателните размери на допълнителните възнаграждения за научноизследователска дейност на 

преподавателите, които не получават максималния размер на допълнителното възнаграждение. 

(5) Решенията на Комисията за определяне на допълнителните възнаграждения се съобщават на 

заинтересуваните преподаватели по електронен път до 20 ноември на текущата година. Всеки 

кандидат може да подаде възражение срещу отхвърляне на заявлението му или срещу 

определения размер на възнаграждението му. Възражението се подава до Комисията в срок до 30 

ноември на текущата година. По подадените възражения Комисията се произнася с мотивирано 

решение, което е окончателно.  

(6) Влезлите в сила решения на КОДВНД за размера на допълнителните възнаграждения за 

научноизследователска дейност на преподавателите в УХТ- Пловдив се изпращат на Ректора на 

УХТ, който издава акт по Кодекса на труда за изплащането им.  
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящият правилник се издава на основание на чл. 61 ал. 2 от ЗВО и чл. 59 и чл. 67 от 

ПУДУХТ. 

§ 2. За неуредени с настоящия правилник въпроси се прилагат съответно разпоредбите на 

действащите нормативни актове, Правилника за устройството и дейността на УХТ,  

Организационния правилник за финансово управление и контрол в УХТ и другите правилници 

на УХТ.  

§ 3. Настоящият правилник влиза в сила от датата на приемането му от Академичния съвет на 

29.04.2021 г., протокол № 17, точка 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Приложение 1 

Показатели за оценяване на научноизследователската дейност на преподавателите в УХТ-Пловдив 

№ Показатели* Точки 
1. Научни резултати и тяхното научно въздействие през отчетния период    (U1 = a + b + c + d) 

 
1.1.  

(a) 
Научни публикации в издания, индексирани в Scopus и/или Web of Science (all databases)**: 

 

  в списания от категория Q1    5 

  в списания от категория Q2    4 

  в списания от категория Q3    3 

 в списания от категория Q4     2 

  всички останали публикации в Scopus и/или Web of Science     1 

1.2.   

(b) 
Научни монографии, индексирани в базите данни Scopus и/или Web of Science 10 

1.3.  

(c) 
Независимо цитиране в Scopus и Web of Science (без автоцитирания)              0,2 

1.4.   

(d) 
Регистрирани патенти и патентни заявки (за годината на заявяване/регистриране)                                      

 

  заявки за полезни модели: национални    1 

 патентни заявки: национални    2 

  патентни заявки: международни    3 

  регистрирани полезни модели: национални    2 

 регистрирани патенти: национални    4 

  регистрирани патенти: международни    6 

2. 
Научен капацитет и възпроизводство на академичната общност през 

отчетния период (U2 = e + f)  

2.1.  

(e) 
Брой защитили докторанти през отчетния период  

 

  брой защитили в рамките на 5 г. от зачисляването им     10  

  брой защитили след 5 г. от зачисляването им      2 

2.2.  

(f) 
Защитена през отчетния период научна степен „доктор на науките“   10 

3. 
Обществено и икономическо въздействие през отчетния период             

(U3 = (g + l + m + n)/25) 
 

3.1.  

(g) 

Привлечени през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от участие в:             

(g = 5*(g1+ g2) )  

  проект по европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации  g1=  

  проект по други международни научни проекти  g2=  

3.2.  

(l) 

Привлечени през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от ръководство на:             

(l = 10*(l1+l2) )  

  проект по европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации l1=  

  проект по други международни научни проекти  l2=  

3.3.  

(m) 

Привлечени през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от участие в:                

(m = m1 + 2*m2 +4*m3) 
 

  външно за организацията финансиране по национални проекти и програми  m1=  

  договори за научна дейност с български фирми и предприятия  m2=  

 договори за научна дейност с чуждестранни фирми и предприятия  m3=  

3.4.  

(n) 

Привлечени през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от ръководство на:             

(n = 2*n1 + 4*n2 +6*n3) 
 

  външно за организацията финансиране по национални проекти и програми   n1=  

  договори за научна дейност с български фирми и предприятия   n2=  

  договори за научна дейност с чуждестранни фирми и предприятия   n3=  

  Обща оценка за преподавателя (U):   U = 0,5*U1 + 0,25*U2 + 0,25*U3 
 

* Показателите, заложени в процедурата, са формулирани на базата на Приложение № 1 към чл. 14 от 

Правилника  за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и 

научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“, обн. – ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г. 

** Отчитат се само публикации, в които УХТ-Пловдив е посочен като базова организация на съответния автор. 

При отчитане на публикация в списание, което се появява в повече от една научна област в базите данни Scopus 

или Web of Science, се използва най-високият квартил за съответното списание за годината на публикуване.  
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Приложение 2 

О  Т  Ч  Е  Т  

за научноизследователската дейност на преподавателя  

за периода от 01.01.20…. до 31.12.20… 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ: ……………………………………….……………….…………….……………………. 

E-mail: …………………………………………………..……………….……………….…………….……………………. 

КАТЕДРА: ………………………………………………………………………….……………………………………….    

  

ФАКУЛТЕТ: ………………………………………………………………….……………………………..………………

  

№ Показатели Брой Точки 
Общо 

точки 

1. 
Научни резултати и тяхното научно въздействие през отчетния 

период    (U1 = a + b + c + d)  

  

1.1.  

(a) 

Научни публикации в издания, индексирани в Scopus и/или Web of 

Science (all databases):   

  

  в списания от категория Q1     5  

  в списания от категория Q2     4  

  в списания от категория Q3     3  

 в списания от категория Q4      2  

  всички останали публикации в Scopus и/или Web of Science      1  

1.2.   

(b) 

Научни монографии, индексирани в базите данни Scopus и/или Web 

of Science 
 10 

 

1.3.  

(c) 
Независимо цитиране в Scopus и Web of Science (all databases)                0,2 

 

1.4.   

(d) 

Регистрирани патенти и патентни заявки (за годината на 

заявяване/регистриране)                                                                           
  

 

 заявки за полезни модели: национални     1  

 патентни заявки: национални     2  

  патентни заявки: международни     3  

  регистрирани полезни модели: национални     2  

  регистрирани патенти: национални     4  

  регистрирани патенти: международни     6  

2. 
Научен капацитет и възпроизводство на академичната общност през 

отчетния период (U2 = e + f) 
 

  

2.1.  

(e) 
Брой защитили докторанти през отчетния период   

  

  брой защитили в рамките на 5 г. от зачисляването им      10  

  брой защитили след 5 г. от зачисляването им      2  

2.2.  

(f) 
Защитена през отчетния период научна степен „доктор на науките“    10 

 

3. 
Обществено и икономическо въздействие през отчетния период             

(U3 = (g + l + m + n)/25) 
 

  

3.1.  

(g) 

Привлечени през отчетния период парични средства в хил. лв., 

получени от участие в:  (g = 5*(g1+ g2)) 
 

  

  
проект по европейските рамкови програми за научни изследвания и 

иновации  g1= 
 

  

  проект по други международни научни проекти  g2=    

3.2.  

(l) 

Привлечени през отчетния период парични средства в хил. лв., 

получени от ръководство на:   (l = 10*(l1+l2)) 
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проект по европейските рамкови програми за научни изследвания и 

иновации l1= 
 

  

  проект по други международни научни проекти  l2=    

3.3.  

(m) 

Привлечени през отчетния период парични средства в хил. лв., 

получени от участие в:   (m = m1 + 2*m2 +4*m3) 
 

  

  
външно за организацията финансиране по национални проекти и 

програми  m1= 
 

  

  договори за научна дейност с български фирми и предприятия  m2=    

 

договори за научна дейност с чуждестранни фирми и предприятия  

m3= 
 

  

3.4.  

(n) 

Привлечени през отчетния период парични средства в хил. лв., 

получени от ръководство на:             

(n = 2*n1 + 4*n2 +6*n3) 

 

  

  
външно за организацията финансиране по национални проекти и 

програми   n1= 
 

  

  договори за научна дейност с български фирми и предприятия   n2=    

  
договори за научна дейност с чуждестранни фирми и предприятия   

n3= 
 

  

  
Обща оценка за преподавателя (U):   

U = 0,5*U1 + 0,25*U2 + 0,25*U3  
  

 

Декларирам, че представените от мен данни за научна дейност са верни. 

 

 

Пловдив, ....…….…. год.     ПРЕПОДАВАТЕЛ: ................................ 

         /подпис/ 

 

 

Съдържание на доказателствения материал 

 

1. За информацията по т. 1.1., 1.2. и 1.3. се прилагат разпечатки на справки, извършени в 

базите данни Scopus и/или Web of Science (all databases). 

2. За информацията по т. 1.4. се прилагат копия на регистрираните патенти и/или патентни 

заявки.                 

3.  За информацията по т. 2.1. се прилага удостоверение от отдел „Учебен“.              

4.  За информацията по т. 2.2. се прилага копие на диплома за НС „Доктор на науките“. 

5.  За информацията по т. 3.1., 3.2., 3.3. и 3.4. се прилага справка от счетоводството за размера 

на привлечените средства.    

Доказателственият материал по точки 1 и 2 се представя в електронен вид. 

 


