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І. Общи положения
Чл. 1 (1) Правилникът се прилага за уреждане на отношенията свързани с развитието
на академичния състав на Колеж по туризъм Благоевград в съответствие с неговата
специфика като висше училище, обучаващо „професионални бакалаври” за нуждите на
туристическия бранш, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в
Република България и с останалите закони, регламентиращи дейността на висшите
училища в Република България.
(2) Правилникът има за цел детайлизиране на условията и реда:
1. за придобиване на научни степени и звания;
2. за заемане на академични длъжности в Колеж по туризъм Благоевград;
3. за атестиране на академичния състав на Колеж по туризъм Благоевград.
Чл. 2 (1) Академичният състав на Колеж по туризъм Благоевград включва носителите
на научните степени „доктор”, „доктор на науките”, както и лицата, заемащи
академичните длъжности – „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор” в
Колеж по туризъм - Благоевград.
(2) Към академичния състав се включва и лицата, на които се възлага преподавателска
работа.
ІІ. Придобиване на научни степени
Чл. 4 (1) Научните степени са:
1. доктор (образователна и научна степен);
2. доктор на науките
(2) За нуждите на развитието на академичния състав на Колеж по туризъм
Благоевград процедурите по провеждането на конкурси и обучението на докторанти се
осъществяват на договорна основа с други висши училища и университети, които имат
правото да обучават докторанти и да присъждат научните степени „доктор” и „доктор
на науките”.
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(3) Решенията за сключване на договори по смисъла на настоящата алинея и за
определянето на тематичното направление, по което ще се обучават докторанти за
присъждането на научната и образователна степен „доктор” и научната степен „доктор
на науките”, се взема от Академичния съвет на Колеж по туризъм Благоевград по
предложение на катедрите с доклад до Ректора.
(4) Разходите за изпълнението на договорните задължения за научното
партньорство с други висши училища и университети за присъждане на научните
степени „доктор” и „доктор на науките” са за сметка на Колежа по туризъм –
Благоевград. Докторантите заплащат такса за оказваната им логистична подкрепа в
размер, определен от Академичния съвет по предложение на Ректора.

Условия и ред за придобиване на научното звание доцент и научното звание
професор
Чл. 5 (1) Научните звания „доцент” и „професор” се придобиват в съответствие
с правилата, изискванията и процедурите, предвидени в Закона за висшето образование
и Закона за развитие на академичния състав в Република България.
(2) Конкурсът за избор на доцент или професор се обявява в съответствие с
научните и образователните потребности на Колеж по туризъм Благоевград, като се
отчитат потребностите и изискванията за повишаване качеството на обучение на
студентите в научно и в методическо отношение.
(3) Решението за обявяване на конкурс за „доцент” или „професор” се взема от
Академичния съвет на Колеж по туризъм Благоевград по предложение на катедрите
или на Ректора.
(4) В конкурс за доцент могат да участват лица, които имат научната степен
„доктор” и които имат не по-малко от две години стаж като главни асистенти или
преподаватели във висше училище.
(5) За всеки отделен конкурс по предложение на катедрите със заповед на
Ректора се назначава научна жури по избора. Съставът на комисията се определя в
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съответствие с изискването на Закона за развитие на академичния състав в Република
България.
(6) В конкурс за професор могат да участват лица, които имат присъдено
научното звание „доцент” или научната степен – „доктор на науките”.
(7) За избора на професор по предложение на катедрите Ректорът издава заповед
за формиране на научно жури по избора, в съответствие със Закона за развитие на
академичния състав в Република България.
(8) За участие в конкурсите за „доцент” и „професор”, по предложение на
катедрите, Академичният съвет може да поиска от участниците в конкурсите освен
предвидените в закона документи и други доказателства за научните постижения и
преподавателската квалификация и умения на кандидатите. Тези изисквания са
специфични за всеки конкретен конкурс.
(9) Академичният съвет взема решение за избор на доцент или професор по
предложение на научното жури.
(10) Разходите за провеждането на конкурсите за „доцент” и „професор” са за
сметка на Колежа по туризъм – Благоевград.
Почетни звания
Чл.6 (1)Почетните звания са:
1. почетен доктор;
2. почетен професор
(2) Академичният съвет на Колежа по туризъм – Благоевград присъжда почетни
звания на лица с особен принос за развитието на Колеж по туризъм Благоевград , на
утвърдени специалисти от практиката и на лица с неоспорим принос в подготовката и
квалификацията на кадри в областта на туризма у нас и в чужбина.
(2) По предложение на Ректора и на катедрите, Академичният съвет на Колеж по
туризъм Благоевград присъжда почетно звание на изявени български и чуждестранни
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учени и преподаватели, които имат неоспорим принос за развитието на Колежа по
туризъм – Благоевград , за издигането на неговия научен и обществен престиж и за
повишаване качеството на учебния процес в колежа.
ІІІ. Условия и ред за заемане на академични длъжности в Частно висше училище Колеж по туризъм Благоевград.
Чл. 6 (1) Академичните длъжности в Колежа по туризъм – Благоевград се заемат
с конкурс.
(2) Академичните длъжности „доцент” и „професор” се заемат въз основа на
конкурс, обявен и проведен по смисъла на настоящия Правилник.
(3) С решение на Академичния съвет на Частно висше училище - Колеж по
туризъм Благоевград могат да бъдат признати конкурсите и присъдените научни звания
„доцент” и „професор” на лица, които са ги придобили в други висши училища. В този
случай решението на Академичния съвет е основание за заемане на съответната
академична длъжност.
(4) Лицата, удостоени от Академичния съвет на Частно висше училище - Колеж по
туризъм Благоевград със почетно звание, могат да заемат академичната длъжност
„преподавател” в Частно висше училище - Колежа по туризъм – Благоевград.
(5) Академичната длъжност „асистент” се заема след провеждане на конкурс при
спазване на следните изисквания:
1. в конкурс за асистент могат да участват лица, които имат висше образование
със степен – „магистър”;
2. когато сред кандидатите има лице, което е „доктор” по обявената тематика на
конкурса, то този кандидат печели конкурса по право;
3. конкурсът за асистент се провежда на основата на въпросник, подготвен от
катедрите и профилиран за съответното научно направление;
4. комисията за провеждане на конкурс за асистент се определя от Ректора по
предложение на катедрите;
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5. за успешно проведен се счита конкурс, при който средната оценка от
писмения и устния изпити на поне един от кандидатите е не по-малка от 4,50 по
шестобалната система. Когато повече от един кандидати са показали посоченият
минимален праг на успеваемост, конкурсът се счита за спечелен от кандидата с найвисока средна оценка. При условие, че двама или повече кандидати са получили
еднакви

средни

оценки,

Ректорът

прави

аргументирано

предложение

пред

Академичния съвет за това, кой от успешно представилите се кандидати да бъде
назначен на обявеното място за асистент. Академичният съвет с тайно гласуване
изразява отношението си с „да” или „не” за направеното предложение. Ако
предложението на Ректора не получи подкрепа се провежда ново тайно гласуване с
„да” или „не” за всички кандидати с равен бал. Кандидатът, получил повече от
половината гласове от присъстващите на заседанието на Академичния съвет, се счита
за спечелил конкурса.
(5) Академичната длъжност „главен асистент” се заема с конкурс.
1. в конкурс за „главен асистент” в Частно висше училище - Колеж по туризъм
Благоевград могат да участват лица, които имат научната степен „доктор”. По
изключение до участие в конкурса могат да се допуснат и лица, които имат значима
обща научна продукция, сред която поне един научен труд е с качествата на докторска
дисертация, а също и преподавателски стаж във висше училище или университет не помалък от 5 години;
2. правилата и процедурите за провеждането на конкурс за „главен асистент” са
аналогични на тези, за „асистент”, предвидени в настоящия Правилник;
(6) Лицата, спечелили конкурс за „асистент” и „главен асистент” се назначават
на съответните академични длъжности на срочен трудов договор с максимален срок до
4 години, в съответствие с чл. 16 от Закона за развитие на академичния състав в
Република България. В рамките на този срок е задължително да се направи поне една
текуща научна атестация на лицата, заемащи посочените академични длъжности, за да
се преценят перспективите и възможностите за тяхното кадрово развитие и за
евентуалното подновяване на срочните им трудови договори. Срокът на новия срочен
трудов договор зависи от оценката при атестацията. При две последователни
отрицателни текущи атестации, срочният трудов договор на лицата, заемащи
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академичните длъжности „асистент” и „главен асистент” могат да бъдат прекратени
предсрочно.
(7) По предложение на катедрите и на Ректора, Академичният съвет на Частно
висше училище - Колеж по туризъм Благоевград взема решение да бъдат назначавани
по изключение като преподаватели и гост преподаватели лица, които нямат научни
степени и звания, но които са изявени специалисти в своята професионална област или
имат голям професионален опит и могат да съдействат за повишаване качеството на
образователния процес в Частно висше училище - Колежа по туризъм – Благоевград и
да допринасят за възпитаването и утвърждаването на определени практически
възможности и умения у студентите.
ІV. Заключителни разпоредби
Чл. 8 (1) Настоящият Правилник се утвърждава с решение на Академичния
съвет на Частно висше училище - Колеж по туризъм Благоевград .
(2) Изпълнението на Правилника се възлага на Ректора на Колежа по туризъм –
Благоевград.
(3) Всички поправки и изменения на Правилника се осъществяват по реда на
неговото приемане.
(4) Всички спорни въпроси, възникнали при приложението на настоящия
Правилник се решават в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в
Република България, Закона за висшето образование, Кодекса на труда и останалите
нормативни актове, регламентиращи работата на академичните кадри във висшите
училища в Република България по предложение от Ректора с решение на Академичния
съвет.

Правилникът е приет с Решение на Академичен съвет на Частно
висше училище - Колеж по туризъм – Благоевград, Протокол №
4/22.03.2012 г.
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