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Условия и ред за заемане на академична длъжност   

„главен асистент“ 
 

Академичната длъжност „главен асистент“ се заема въз основа на 

конкурс и избор. 
 

Кандидатите за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент“ трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. да са придобили образователна и научна степен „доктор“; 

2. да са издържали успешно конкурса; 

3. да отговарят на минималните национални изисквания за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент“, според чл. 2б, ал. 2 

и 3 на ЗРАСРБ; 

4. да отговарят на изискванията за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ в ИУ – Варна на основание чл. 2б, ал. 5 

на ЗРАСРБ. 
 

Кандидатите за участие в конкурса подават в отдел НИДД следните 

документи:  

1. заявление по образец;  

2. автобиография (CV) по образец;  

3. диплома за образователната и научна степен „доктор” в 

съответната научна област или научни области;  

4. удостоверение за стаж по специалността;  

5. списък на публикациите; 

6. справка за публикации в индексирани, реферирани и оценявани 

списания; 

7. договори за участие в проекти; 

8. автореферат на дисертацията; 

9. медицинско свидетелство; 

10. свидетелство за съдимост; 

11. справка-декларация за изпълнение на минимални национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент“. 

12. справка-декларация за изпълнение на изискванията за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент“ в ИУ – Варна на 

основание чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ. 
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Кандидатите на трудов договор в ИУ – Варна не подават медицинско 

свидетелство и свидетелство за съдимост. 
 

Кандидатите се допускат до участие в конкурса от комисия 

назначена със заповед на ректора на ИУ – Варна. Комисията включва 

декана на факултета като председател, ръководителя на първичното 

звено и ръководител отдел „Човешки ресурси“.  
 

Комисията не разглежда съответствието с минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент“ и допълнителните изисквания. 
 

За допускане на кандидатите до участие в конкурса комисията 

съставя протокол, който се подписва от всички членове. Председателят 

на комисията писмено уведомява всички кандидати за допускането им 

до участие в конкурса. 
 

На недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането 

им.  
 

Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и 

мястото на провеждане на конкурса. 
 

Конкурсът се провежда от научно жури в състав от пет хабилитирани 

лица. Най-малко двама от членовете на журито са външни за ИУ – 

Варна. За председател на журито се определя хабилитирано лице от ИУ 

– Варна.  
 

На своето заседание научното жури първо проверява изпълнението 

на минималните национални изисквания за всеки от кандидатите. 
 

Кандидатите, които отговарят на минималните национални 

изисквания, правят кратко представяне по избрана от тях тема, 

съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на въпроси на 

членовете на журито. 
 

Кандидатите за заемане на академична длъжност „главен асистент“ 

се оценяват по съвкупност по следните изисквания: 

1. учебна работа: 

а) аудиторни и извън аудиторни занятия; 

б) работа със студенти и докторанти; 

2. изследователска работа: 

а) участие в изследователски проекти завършили с  научни 

разработки; 
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б) научни публикации – да отговарят на изискванията за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“ в ИУ – Варна на основание 

чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ. 

3. презентация на кандидата и отговори на въпроси. 
 

Всеки член на журито оценява с положителна или отрицателна 

оценка кандидатите поотделно. 
 

При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури 

прави мотивирано предложение за избор в доклада си до ФС. 
 

В случаите на констатирано плагиатство решението на научното 

жури може да се оспори пред факултетния съвет. 

 

 


