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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя реда и начина на атестиране на 
академичния състав на Колеж по туризъм-Благоевград в съответствие с 
действащото законодателство. 
(2) Атестирането е средство за стимулиране на качественото 
усъвършенстване на основните дейности в Колежа чрез научното и 
кариерно развитие на научно-преподавателските кадри и оптимизиране на 
възрастовата структура на академичния състав. 
Чл. 2 Атестирането има за цел: 

1. повишаване качеството и ефективността на учебно-
преподавателската, научноизследователската,  спортно-
състезателната и други дейности в Колежа; 

2. оценка на постиженията, професионалните умения и приноса на 
атестирания в съответствие със заеманата от него научна длъжност; 

3. оценка на резултатите от направените препоръки при предшестващото 
атестиране, отнасящи се до повишаване на квалификацията, 
творческата и деловата активност на атестирания, до неговата 
преквалификация, участие в учебния и в изследователския процес; 

4. подобряване на подбора, квалификацията и професионалното 
израстване на кадрите; 

5. стимулиране развитието на членовете на академичния състав и 
освобождаване на тези, които изостават от своето научно развитие и 
нямат принос в изследванията и учебната дейност. 

Чл. 3. На атестиране подлежат: 
1. преподаватели; 
2. главни асистенти; 
3. доценти; 
4. професори. 

Чл. 4. Не се атестират до изтичането на мандата, за който са избрани, или 
до освобождаването им: 

1. ректорът и заместник-ректорите; 
2. ръководителите на катедри; 
3. членовете на Комисията по атестиране; 

Чл. 5. (1) Членовете на академичния състав се атестират в следните срокове: 
1. Нехабилитираните лица  -  веднъж на три години. 
2. Хабилитираните лица  -  веднъж на пет години. 

(2) Срокът за атестиране започва да тече от датата на сключване на трудов 
договор на съответното лице с колежа. 
Чл. 6. (1) Изменения в сроковете за атестиране настъпват в следните случаи: 



1. При повишаване в академична длъжност, както и при получаване на 
образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на 
науките", тече нов срок за атестиране, считано от датата на 
придобиването на съответната научна степен или академична 
длъжност; 

2. При отсъствие от работа по болест повече от една година в течение на 
две последователни календарни години; 

3. При отпуск по бременност и майчинство; 
4. При неплатен отпуск; 

 атестиране преди изтичане на предвидения срок може да се извърши 
с решение на катедрения съвет по предложение на ръководителя на 
катедрата. 
 

(2) Атестиране може да се извърши и за по-кратък период по мотивирано 
искане на подлежащото на атестиране лице или на ръководителя на 
катедрата. 
Чл. 7. Директор административни дейности създава и поддържа база данни 
за атестирането на членовете на академичния състав и в края на всяка 
учебна година подготвя информация по катедри за подлежащите на 
атестиране през следващата учебна година, които предоставя на 
ръководителите на основните звена. 
II. ОРГАНИ ЗА АТЕСТИРАНЕ 
Чл. 8 (1) Атестирането се извършва от назначена от ректора комисия, 
избрана с явно гласуване от  академични съвет, за срок от две години. 
(2) В състава на комисиите по атестиране не могат да участват: ректор, 
заместник-ректор,  председател на общото събрание на университета, 
председател на контролния съвет и ръководител на катедра. 
(3) В състава на атестационната комисия участват три хабилитирани лица - 
членове на академичния състав, в различни научни специалности и 
направления, един студент и един представител на бизнеса. 
(4) Председателят на комисията е хабилитирано лице, избрано 
от  академичния съвет. 
Чл. 9. (1) Хабилитираните лица могат да бъдат избирани в състава на 
комисията по атестиране за неповече от два последователни мандата. 
(2) Нехабилитираните лица не могат да участват в състава на комисията по 
атестиране в два последователни мандата. 
(3) За членове на комисията по атестиране се избират лица, които не 
подлежат на атестиране в периода на мандата. Изключения се допускат при 
обективна невъзможност. 



Чл. 10. (1) Заседанията на комисията по атестиране са редовни, в случай, че 
присъства не по-малко от 2/3 от хабилитирания списъчен състав. 
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство и тайно гласуване. 
III. КРИТЕРИИ ЗА АТЕСТИРАНЕ 
Чл. 11. (1) Атестационната оценка е комплексна - оценява се 
научноизследователската, преподавателската, административната и други 
дейности на атестираното лице. 
(2) Атестирането на академичния състав се извършва по критерии, описани 
в приложения, както следва: 

1. За оценяване на преподавател, - Приложение 1 в частите Б. и В. 
2. За оценяване на главен асистент – Приложение 1. 
3. За оценяване на доцент и професор - Приложение 2. 

(3) За положителна се приема оценката от атестирането, когато е не по-
малка от: 

1. За преподавател -  6 точки. 
2. За главен асистент  -  20 точки. 
3. За доцент  - 25 точки. 
4. За професор  - 30 точки. 

IV. ПРОЦЕДУРА ЗА АТЕСТИРАНЕ 
Чл. 12. Предварителна процедура. 
(1) По предложение на Директор административни дейности, ректорът 
утвърждава график за атестиране на академичния състав в началото на 
академичната година. 
(2) Процедурата по атестирането започва с писменото уведомяване на 
подлежащия на атестиране, на ръководителя на катедрата и на 
председателя на колежанската комисия по атестиране, не по-късно от два 
месеца преди датата на атестиране. 
Чл. 13. (1) Лицата, за които е открита процедура за атестиране, представят: 

1. писмен отчет за дейността си през посочения период съгласно 
критериите за оценка; 

2. списък на публикуваните научни трудове и приложени към него 
отпечатъци; 

3. документи от различен вид, удостоверяващи извършени от 
атестирания дейности, съгласно настоящия правилник; 

4. писмена оценка от ръководителя на катедрата; 

5. атестационен лист по образец; 

6.  материали по всеки един от критериите  в съответното приложение; 

7. протокол от заседание на катедрен съвет за разгледани и одобрени 
документи по процедурата; 

8. резултати от проведеното проучване на студентското мнение.  



(2) Писменият отчет на атестирания и преценката на ръководителя на 

катедрата се обсъждат на заседание на катедрения съвет в присъствието на 

атестирания като  се вземат предвид   резултатите от предходното 

атестиране.  

(3) Документите на атестирания се обсъждат на заседание на катедрата в 
присъствието на атестирания не по-късно от 14-дни преди датата на 
атестирането. При обсъждането се вземат предвид и оценките, 
препоръките и резултатите от предходното атестиране. 
(4) В случай, че подлежащият на атестиране преподавател не представи в 
срока, указан в чл. 12, ал. 2, необходимите материали, освен в случай на 
обективна невъзможност, или представи данни с невярно съдържание, 
комисията по атестиране взима решение за отрицателна атестация. 
Чл. 14. В едномесечен срок от получаване на решението на комисията по 
атестиране,  Академичния  съвет разглежда и приема резултатите от 
атестирането на академичния състав. 
Чл. 15. (1) Атестирането на академичния състав се извършва въз основа на 
самостоятелни комплексни оценки в съответствие с критериалната система 
по  чл. 11 от настоящия правилник. 
Чл. 16. (1) Комплексните оценки са: 

 положителна; 
 отрицателна. 

Чл. 17. От академична длъжност се освобождава лице, което е получило 
отрицателна оценка при две последователни атестации. 
Чл. 18. (1) Комисията оценява атестирания в съответствие с критериите за 
атестиране. 
(2) Комисията по атестиране приема с решение  комплексните оценки, с 
предложение за: 

 а) запазване статута на атестирания; 
 г) освобождаване от длъжност съгласно чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВО и чл. 

35, ал. 1, т. 3 от Закона за развитие на академичния състав. 
Чл. 19. (1) Комисията по атестиране изготвя протокол за заседанието по 
предходната алинея. 
(2) Протоколът от заседанието на комисията по атестиране  се изготвя в два 
екземпляра и  се подписва от председателя и членовете на комисията по 
атестиране. 
(3) Председателят на комисията внася решенията в Академичния съвет в 
едномесечен срок. 
Чл. 20. В 7-дневен срок от заседанието, председателят на комисията по 
атестиране връчва на атестирания протокола от заседанието. В същия срок 
се изпраща копие от протокола и на ръководителя на катедрата. 



Чл. 21. (1) Атестираното лице, което не е съгласно с решението на 
атестационната комисия, може да направи писмено възражение до 
ръководителя на катедрата в 7-дневен срок от връчването на протокола. 
(2) Ръководителят на катедрата внася за разглеждане в Академичния съвет 
жалбата и становището на комисията по възражението в 14-дневен срок. 
Чл. 22 Решенията на Академичния съвет се вземат с тайно гласуване. 
Чл. 23. Предложенията за освобождаване от длъжност на атестираните се 
обсъждат и решават от Академичния съвет. 
Чл. 24. Чрез атестиране не могат да се освобождават членове на 
академичния състав, които: 

1. заемат изборни  ръководно-административни  длъжности (за времето 
на мандата им); 

2. (доп. и изм. - м.09.2015 г.) предстои да се пенсионират, съгласно 
действащото законодателство, в срок от: 

 а) три години - за хабилитираните лица; 
 б) две години - за нехабилитираните лица. 

Чл. 25. Решението на Академичния съвет за освобождаване от длъжност се 
съобщава на атестирания в 7-дневен срок и може да се обжалва пред 
ректора в 7-дневен срок от датата на връчването му. 
Чл. 26. (1) При обжалване, ректорът може да върне за ново разглеждане и 
решаване в съответствие с нормативните изисквания. 
(2) Решението по предходната алинея се взима от Академичния съвет 
с  явно гласуване. 
Чл. 27. Атестираните лица, които получават и след обжалването 
"отрицателна"  оценка, се освобождават от длъжност по установения ред. 
Чл. 28. (1) Материалите по атестирането се съхраняват в архива на 
комисията по атестиране. 
(2) Заверено копие от протокола на съвета на основното звено се изпраща 
на " Директор административни дейности " за личното трудово досие на 
атестираното лице. 
Чл. 29. При необходимост, комисията може да поиска допълнителна 
информация и материали от катедрата във връзка с провежданото 
атестиране. 
Чл. 30. Приложенията с критериите за атестиране са неразделна част от този 
правилник. 
Чл. 31. Всички изменения и допълнения на правилника се извършват по 
реда на неговото приемане. 
 



Правилникът е приет с Решение на Академичен съвет на Колеж по туризъм 

– Благоевград, Протокол № 2/10.04.2013 г. Актуализиран с Решение на 

Академичен съвет на 28 септември 2020 г. (Протокол № 55). 

 

Изменен и приет на Академичен съвет – Протокол № 59 от 14.09.2021 г.  

 

 

Указания за комисиите по атестиране при атестиране на главен асистент 
Приложение 1 
Указания за комисиите по атестиране при атестиране на доцент и професор 
Приложение 2 
ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ 

БЛАГОЕВГРАД 

АТЕСТАЦИОНЕН ЛИСТ 

 

I. Общи данни за атестирания 

Име, презиме, фамилно име …………………………………...………………………………. 

Академична длъжност и година на получаване 

…………………………………………………………….….. 

Научна степен и година на получаване ………………………...……………………….…..… 

Научно-преподавателски стаж, години ……………………………………………………….. 

Дата на предходно атестиране ………………………………………………………………… 

II. Оценка и препоръки от предходното атестиране 

1. Оценки по видове дейности 

1.1  Учебна дейност …………………………………………………………………………….. 

1.2  Научна дейност …………………………………………………………………………….. 

1.3  Административна дейност ………………………………………………………………… 

2.  Обща атестационна оценка ……………………………………….…………………..….. 

Препоръки от Комисията по атестиране ………………………………………...…….……… 

………………………………………………………………...……………………..…………………………………

………………………………………………...…………………………….. 

………………………………………………………...……………………………..…………… 

 

III. Резултати от атестирането 

1. Оценки по видове дейности  



1.1  Учебна дейност ………………………………………….………………………………….. 

1.2  Научна дейност ………………………………………….………………………………….. 

1.3  Административна дейност …………………………………………….…………………… 

2.  Обща атестационна оценка …………………………………………………………..….. 

Препоръки от Комисията по атестиране ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………...…………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………...…………..……………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………….…………………… 

Оценките, предложенията и препоръките са приети с решение на 

комисията по атестиране - Протокол № . . . . .  

 

Дата:                            Председател на комисията: 

                                  /………………………/ 

Запознал се с атестацията 

 

Дата:                                             Подпис на атестирания: 

        

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
Указания за комисиите по атестиране при атестиране на главен асистент 

 
А. Научноизследователска 
дейност  

Максимален 
брой точки 

                                  Забележка 

1.Публикуван самостоятелен  
монографичен труд 

  4 Издателството следва да е научно и да 
има  
редакционна научна колегия.  
 

2. 
Публикувани други самостоятелни 
монографични трудове  
 

  2  

3.Участие в колективен 
монографичен труд над 30% 
Приложена декларация от членове на 
колектива за дял в написване на 
монографията 

 

  2 
 

Първи автор или двама равностойни 
автори-3т 
 
Ако всеки от участниците в колектива 
публикува самостоятелна равностойна 
част 
във вид на глава -2т 
 
Ако е част от колектива –1т. 
 

4. Други публикации  
 

   2  

5.Публикации в рецензирани 
Реферирани списания у нас 

   3 1т.   ако списанието не е  
реферирано 
 

7.Публикации в  
рецензирани и реферирани 
списания чужбина (peer 
referral journals)  
 

   8 
 

Ако не е реферирано 4т. 
 

8.Доклади, изнесени на престижни 
международни форуми в чужбина 
/конгреси/конференции/симпозиуми/ 
или провеждане на международен 
семинар. 
Прилага се програма на форума и  
certificat of attendance 
 

   3 Европейски и световни форуми, 
свързани с профила на конкурса –4 т. 

За форуми в Балканския регион и в 
България –2т. 
 

9.Доклади, изнесени на престижни 
национални форуми  
/конгреси/конференции/симпозиуми 
 

    2 Ако са на ниво Колеж по туризъм -1т. 
 

11.Цитирания в чужбина в 
рецензирани  
реферирани списания  
(peer referral journals),в други научни 
трудове  
/дисертации, книги, монографии/  
Прилагат се цитирания и отзиви 
Прави се справка в Scopus и 
ThomsonReuters.Цитиранията се 
прилагат на хартиен носител 
 

    8 За реферирано списание в чужбина – 8 
т. 

В други научни трудове в чужбина – 5 
т. 

В нереферирани списания в чужбина – 
4 т. 
 

12.Членство в редакционни научни  
Колегии у нас 

     2 Ако списанието се  
издава от Колежа -1т. 



Доказва се с писмо от главния 
редактор или копие на титулна 
страница на списанието и 
редколегията.  
От кога до кога 
е бил в редколегията. 
 

 

13.Членство в научна  
редколегии в чужбина 
 

    4  Ако списанието е  
реферирано –4 т. 

 Ако списанието не  
е реферирано –3 т. 
 

14.Членство в национални научни и  
творчески организации/асоциации  
 

   2 За членство в съсловна  
организация -1 т. 
 

15.Членство в международни 
научни и творчески 
организации/асоциации  
Прилага се сертификат 

   3   Ако е в управителен съвет или комитет 
и представлява държавата –4т. 

16. Участие в международни 
научни и образователни проекти 
 

   4 Ако е ръководител  
5т. 
Ако е координатор 
4т. 
 

17. Рецензии в реферирани 
списания, книги, монографии, 
дисертации и др. 
 

    4 за  
реферира 
ни  
списания 
в  
чужбина 
 

3т.за монографии  
и дисертации 

В областта на  
балканистиката и  
специалностите,  
формиращи национална  
идентичност - 4т. 

 2т. за български  
реферирани списания 

 1т.за български  
нереферирани  
списания 
 

Максимален брой точки по А: 

 
53  

Б. Учебна дейност   
 

18.Лекционни курсове със студенти 1  

19. Семинарни упражнения 1  

20. Практически упражнения 1  

21. Нововъдения в методите и 
средствата на преподаване 
/интерактивни методи, електронни  
средства за обучение/ 
 

2  

22.Осигуряване на занимания в 
практическа  
среда 

1  

23. Публикуван самостоятелен 
учебник/ци в  
страната 
 

1  



 
организирането и провеждането на научни форуми или изяви на регионално, национално или 

международно ниво. 

 
 
 

24. Преподаване на чужд език по  
акредитирана програма в Колеж по 
туризъм- благоевград на чужд език 
 

2 За входящи Еразъм студенти –1 т. 

25. Публикуван   самостоятелен   
учебник/ци   в страната 

2 -Трудът да е публикуван от научно  
издателство с научна редколегия 
-Ако няма редколегия –2 т 

26. Самостоятелно или в 
съавторство учебно ръководство 
/помагало/ 
 

1  

27. Тюторинг /ръководство на 
студент/ 

1  

28. Оценка  на  студентите  на  
качеството  на преподаване 

2 Формира се на базата на оценката от 
комисията по качеството като се извади  
4 и се закръгли нагоре. 

    Максимален брой точки по Б 14  

В.  Административна и други 
дейности 
 

  

29. Участие в организирането и 

провеждането на научни форуми 

или изяви на регионално, 

национално или международно 

ниво. 

 

2  

29. Участие   в   научни експертни   
съвети, комисии,  комисии  по  
атестиране  и  други  в областта на 
науката, висшето образование 
и др.,в страната и чужбина 

2  

30. Участие в акредитационни 
процедури в Колеж по туризъм 

2  

31. Максимален брой точки по В 6  

 
Общо точки по А и Б и В 
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Приложение 1 
 
Указания за комисиите по атестиране при атестиране на главен асистент 

 
А. Научноизследователска 
дейност  

Максимален 
брой точки 

                                  Забележка 

1.Публикуван самостоятелен  
монографичен труд 

  4 Издателството следва да е научно и да 
има  
редакционна научна колегия.  
 

2. 
Публикувани други самостоятелни 
монографични трудове  
 

  2  

3.Участие в колективен 
монографичен труд над 30% 
Приложена декларация от членове на 
колектива за дял в написване на 
монографията 

 

  2 
 

Първи автор или двама равностойни 
автори-3т 
 
Ако всеки от участниците в колектива 
публикува самостоятелна равностойна 
част 
във вид на глава -2т 
 
Ако е част от колектива –1т. 
 

4. Други публикации  
 

   2  

5.Публикации в рецензирани 
Реферирани списания у нас 

   3 1т.   ако списанието не е  
реферирано 
 

7.Публикации в  
рецензирани и реферирани 
списания чужбина (peer 
referral journals)  
 

   8 
 

Ако не е реферирано 4т. 
 

8.Доклади, изнесени на престижни 
международни форуми в чужбина 
/конгреси/конференции/симпозиуми/ 
или провеждане на международен 
семинар. 
Прилага се програма на форума и  
certificat of attendance 
 

   3 Европейски и световни форуми, 
свързани с профила на конкурса –4 т. 

За форуми в Балканския регион и в 
България –2т. 
 

9.Доклади, изнесени на престижни 
национални форуми  
/конгреси/конференции/симпозиуми 
 

    2 Ако са на ниво Колеж по туризъм -1т. 
 

11.Цитирания в чужбина в 
рецензирани  
реферирани списания  
(peer referral journals),в други научни 
трудове  
/дисертации, книги, монографии/  
Прилагат се цитирания и отзиви 
Прави се справка в Scopus и 
ThomsonReuters.Цитиранията се 
прилагат на хартиен носител 
 

    8 За реферирано списание в чужбина – 8 
т. 

В други научни трудове в чужбина – 5 
т. 

В нереферирани списания в чужбина – 
4 т. 
 

12.Членство в редакционни научни  
Колегии у нас 

     2 Ако списанието се  
издава от Колежа -1т. 



Доказва се с писмо от главния 
редактор или копие на титулна 
страница на списанието и 
редколегията.  
От кога до кога 
е бил в редколегията. 
 

 

13.Членство в научна  
редколегии в чужбина 
 

    4  Ако списанието е  
реферирано –4 т. 

 Ако списанието не  
е реферирано –3 т. 
 

14.Членство в национални научни и  
творчески организации/асоциации  
 

   2 За членство в съсловна  
организация -1 т. 
 

15.Членство в международни 
научни и творчески 
организации/асоциации  
Прилага се сертификат 

   3   Ако е в управителен съвет или комитет 
и представлява държавата –4т. 

16. Участие в международни 
научни и образователни проекти 
 

   4 Ако е ръководител  
5т. 
Ако е координатор 
4т. 
 

17. Рецензии в реферирани 
списания, книги, монографии, 
дисертации и др. 
 

    4 за  
реферира 
ни  
списания 
в  
чужбина 
 

3т.за монографии  
и дисертации 

В областта на  
балканистиката и  
специалностите,  
формиращи национална  
идентичност - 4т. 

 2т. за български  
реферирани списания 

 1т.за български  
нереферирани  
списания 
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международно ниво. 

 
 
 

24. Преподаване на чужд език по  
акредитирана програма в Колеж по 
туризъм- благоевград на чужд език 
 

2 За входящи Еразъм студенти –1 т. 

25. Публикуван   самостоятелен   
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2 -Трудът да е публикуван от научно  
издателство с научна редколегия 
-Ако няма редколегия –2 т 

26. Самостоятелно или в 
съавторство учебно ръководство 
/помагало/ 
 

1  

27. Тюторинг /ръководство на 
студент/ 
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28. Оценка  на  студентите  на  
качеството  на преподаване 

2 Формира се на базата на оценката от 
комисията по качеството като се извади  
4 и се закръгли нагоре. 
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или изяви на регионално, 
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ниво. 
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29. Участие   в   научни експертни   
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