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Условия и ред за заемане на академична длъжност  „доцент“ 
 

Академичната длъжност „доцент“ се заема въз основа на конкурс и 
избор. 

 

Конкурсът за заемането на академичната длъжност „доцент“ се 
открива, ако може да се осигури съответната нормативна 
преподавателска натовареност. 

 

Кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент“ трябва да 
отговарят на следните изисквания:  

1. да са придобили образователна и научна степен „доктор“;  
2. не по-малко от две години: 
 а) да са заемали академична длъжност „асистент“, „главен 
асистент“, или 
 б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или 
членове на научноизследователски екипи в ИУ – Варна или друго 
висше училище или научна организация;  
3. да са представили публикуван монографичен труд или 

равностойни публикации (в професионалните направления, в 
които това е допустимо според ППЗРАСРБ) в специализирани 
научни издания, които да не повтарят тези за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на 
научната степен „доктор на науките”. 

4. да отговарят на минималните национални изисквания за заемане 
на академичната длъжност „доцент“, според чл. 2б ал. 2 и 3 на 
ЗРАСРБ; 

5. да отговарят на изискванията за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ в ИУ – Варна на основание чл. 2б, ал. 5 на 
ЗРАСРБ. 

6. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в 
научните трудове. 

 

Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ 
подават в отдел НИДД следните документи: 

1. заявление по образец за допускане до конкурса; 
2. копие от обявата на конкурса в „Държавен вестник” 
3. автобиография (CV) по образец; 
4. нотариално заверено копие от диплома за придобита 

образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен 
„доктор на науките”; 
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5. справка за учебна натовареност за последните 2 години като 
асистент, главен асистент или преподавател (включително и 
хоноруван) или член на научноизследователски екип; 

6. списък на научните трудове по образец; 
7. научни трудове по конкурса, включително учебници и учебни 

пособия ; 
8. резюмета на научните трудове по т. 7 на български и друг език на 

хартиен и електронен носител; 
9. справки за публикации, че са включени в системи за индексиране, 

рефериране и оценяване, както и в националния референтен 
списък, поддържан от Националния център за информация и 
документация (НАЦИД); 

10. протокол от проведено обсъждане на монография или 
равностойни публикации в първично звено; 

11. справка за научните и научно-приложните приноси; 
12. справка за цитирания по образец; 
13. декларация за оригиналност по образец; 
14. справка-декларация за изпълнение на минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“. 
15. справка-декларация за изпълнение на изискванията за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ в ИУ – Варна на основание чл. 
2б, ал. 5 на ЗРАСРБ. 

 

В случаите, когато кандидатите за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ не са на основен трудов договор в ИУ – Варна 
представят и медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.  

 

Документите се подават в осем екземпляра, по един за членовете на 
журито и един за отдел НИДД. 

 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент“ се 
провежда от седемчленно научно жури. Най-малко трима от членовете 
на журито са външни за ИУ – Варна и най-малко трима са професори. 

 

Членовете на научното жури трябва да отговарят на минималните 
национални изисквания за заеманата от тях академична длъжност. 

 

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 разглежда документите на кандидатите в срок до 5 дни 
след изтичане на срока на конкурса.  

 

За допускане на кандидатите до участие в конкурса комисията 

съставя протокол, който се подписва от всички членове. Председателят 
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на комисията писмено уведомява всички кандидати за допускането им 

до участие в конкурса. 
 

На недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за 

недопускането им. 
 

В 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите 

научното жури: 

1. провежда първото си заседание, на което избира председател; 

2. на основание изпълнението на минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

взема решение за допускане на кандидатите до оценяване; 

3. определя от състава си двама рецензенти, поне единият, от които 

е професор. Останалите членове на научното жури изготвят 

становища.  
 

Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ съгласно изискванията на Правилника за развитие 

на академичния състав в ИУ-Варна. 
 

Монографичният труд трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да е публикуван в специализирано научно издателство; 

2. да е обсъден в специализирано първично звено по смисъла на § 1, 

т. 6 от ЗРАСРБ; 

3. да е рецензиран от две хабилитирани лица; 

4. да решава съществен научен или научно приложен проблем на 

високо съвременно равнище. 
 

Научното жури взема предвид и следните допълнителни 

показатели:  

1. свързани с учебната дейност: 

а) аудиторни и извън аудиторни занятия – разработването на 

лекционни курсове; нововъведения в методите на преподаване; 

осигуряване на учебни практики извън ИУ – Варна и други; 

б) публикувани учебни материали – самостоятелно участие или 

съавторство в учебници, сборници, методични ръководства и други; 

в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа 

със студенти и докторанти в научноизследователски проекти, 

ръководени дипломанти и др.; 

г) осъществена преподавателска мобилност и дейност в 

чуждестранни университети. 
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2. свързани с научноизследователската дейност:  

а) участие в научноизследователски проекти; участия с доклади на 

международни и национални научни форуми; членство в 

авторитетни национални и международни научни организации и 

други; 

б) научни и научно-приложни разработки; 

в) други публикации (печатни и електронни), включително 

публикации в международни издания; 

г) участие в организационни и програмни комитети на научни 

конференции; 

д) консултантска и експертна дейност. 
 

Научното жури класира кандидатите с явно гласуване и ги предлага 

за избор от ФС. 

 


