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І. Общи положения 
Чл. 1 (1 ) Правилникът за развитие на академичния състав на Колеж по 

туризъм, гр. Благоевград е разработен в съответствие със Закона за 

развитието на академичния състав в Република България ,Правилника за 

прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и правилник за устройството и дейността на Колеж по туризъм 

Благоевград. 

       (2) Правилникът се прилага за уреждане на отношенията свързани с 

развитието на академичния състав на Колеж по туризъм, гр. 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.  

        (3) Кандидатите за придобиване и за заемане на академичните 

длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" трябва да отговарят 

на минималните национални изисквания към научната, преподавателската 

им дейност, определени в ЗРАСРБ, както и Изискванията към 

публикациите на академичния състав на Колеж по туризъм, гр. 

Благоевград. 

 

      (4) Оценяване на кандидатите за академични длъжности "главен 

асистент", "доцент" и "професор" се извършва само за лицата, които 

отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, 

съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ и Изискванията към 

публикациите на академичния състав на Колеж по туризъм,  гр. 

Благоевград. 

Чл. 2 (1) Академичният състав на Колеж по туризъм Благоевград включва 

лицата заемащи академичните длъжности – „асистент”, „главен асистент”, 

„доцент” и „професор” в Колеж по туризъм -  Благоевград. 

      (2) Към  академичния състав се включват и лица, назначени по реда на 

чл. 48, ал. 2, 

от ЗВО: 

1. преподавател; 

2. старши преподавател. 

ІІ. Условия и ред за заемане на академични длъжности в  Колеж по 

туризъм, гр. Благоевград.  
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Чл. 3. (1) Заемането на  академична(та) длъжност „асистент” се 

осъществява в следния ред: 

      1. Кандидатите подават необходимите документи съгласно § 2 от 

допълнителните разпоредби на този правилник, както и  изискуеми 

документи по процедури за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности публикувани на сайта на Колежа по туризъм, гр. 

Благоевград при директор „Административни дейности“, като се съставя 

приемо-предавателен протокол.  

    2. За заемането на академичната длъжност асистент могат да участват 

лица, които имат висше образование с придобита образователно-

квалификационна  степен – „магистър” или научно образователна степен 

„доктор“; 

 

.     3. Ръководителят на  катедрата, в която е академичната длъжност, след 

обсъждане на планираната натовареност и кандидатите, изготвя 

предложение до Ректора и го изпраща за  съгласуване  с  КРАС (Комисия 

за развитие на академичния състав), в случаите, когато не се провежда 

конкурс; 

    4. За заемането на академична длъжност „асистент“ може да се   проведе  

писмен и устен изпит за проверка на знанията на кандидата/тите при 

спазване на следните изисквания:  

а. изпитът за асистент се провежда на основата на въпросник, 

подготвен от катедрите и профилиран за съответното научно направление; 

б. комисията за провеждане на изпит за асистент се назначава от 

Ректора съгласно предложението на съответната катедра; 

в. за успешно проведен изпит се счита този, при който средната 

оценка от писмения и устния изпити  е не по-малка от 4,50 по 

шестобалната система 

г. при наличие на повече от един кандидат академичната длъжност 

се заема от лицето показало най-висок резултат от изпита.  

д. при условие, че двама или повече кандидати са получили еднакви 

средни оценки, Президентът 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 Президента 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 назначава от 

Президента. 

 

 (2) Заемащите академичната длъжност „асистент“ се назначават за срок не 

по дълъг от 4 години, на трудов договор съгласно Кодекса на труда и 
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Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. През този срок, ако не придибият 

образователна и научна степен „доктор“ се освобождават. Същите не могат 

да бъдат назначавани за нов срок. 

Чл. 4 (1) Академичната длъжност „главен асистент” се заема с конкурс и 

избор.  

(2)Академичната длъжност "главен асистент" се заема само от лице, 

което отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, 

съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ и притежава 

образователната и научна степен "доктор". 

(3) Решението за обявяване на конкурс условията на чл. 3, ал. 1 от 

ЗРАСРБ за „главен асистент”  се взема от Академичния съвет на Колеж по 

туризъм, гр. Благоевград по предложение на катедрите, Президента  или на 

Ректора, съгласувано със становище на Комисия за развитие на 

академичния състав. 

(4) Академичната длъжност „главен асистент“ се придобива в 

съответствие със Закона за висшето образование и Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника по неговото 

прилагане.  

(5) Кандидатите подават необходимите документи съгласно този 

правилник, ЗРАСРБ ч ППЗРАСБР  при директор „Административни 

дейности“, като се съставя приемо-предавателен протокол.  

(5) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и 

мястото на провеждане на конкурса 

(6) Конкурсът се провежда по документи не по-късно от един месец 

от изпращане на съобщението. 

(7) Конкурсът се провежда от научно жури в състав пет 

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

съответното висше училище или научна организация. За председател на 

журито се определя вътрешен за висшето училище или научната 

организация член на журито. 

(8) Съставът на научното жури се определя не по-късно от два 

месеца от обявяването на конкурса в "Държавен вестник". 

(9) Научното жури се назначава със заповед на Ректора на висшето 

училище съгласно  предложението на съответната катедра и след 

утвърждаване от академичния съвет. 

. (10) Всеки член на журито оценява с положителна или с 

отрицателна оценка кандидатите. 

(11) Всеки член на журито оценява кандидатите поотделно въз 

основа на изпълнение на минималните национални изисквания и на 

изискванията по чл. 1а, ал. 2 от ППЗРАСРБ, като членовете на журито 

рецензират резултатите и приносите и оценяват положително или 

отрицателно всеки кандидат. 
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(12) В началото на заключителното заседание кандидатите правят 

кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения 

конкурс, и отговарят на въпроси на членовете на журито. 

(13) Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурса 

председателят на журито представя обобщен доклад заключение за 

резултатите от конкурса до академичния съвет с предложение за избор. 

Докладът се подписва от всички членове на журито. 

(5) При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури 

прави мотивирано предложение за избор в доклада си 

 

Чл. 5 (1) Академичните длъжности „доцент” и „професор” се  заемат в 

съответствие с правилата, изискванията и процедурите, предвидени в 

Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и правилника по неговото прилагане.  

(2) Кандидатите за заемане на академичните „доцент“ и „професор“ 

подават необходимите документи съгласно този правилник и чл. 47 и чл. 

48 от ППЗРАСБР, при директор „Административни дейности“, като се 

съставя приемо-предавателен протокол.  

(3) В съответствие с научния профил и потребности на колежа, ректорът 

определя със Заповед комисия по допуска. Освен проверката на 

изискуемите документи по закон, комисията отчита научните и кадровите 

характеристики на кандидатите в съответствие със специфичните 

изисквания на обявения конкурс. Специфично изискване във връзка с 

приемането за сведение на научната продукция на кандидатите за 

академични длъжности по обявените конкурси е техните публикации да са 

рецензирани от известни в научната общност рецензенти, а за вътрешните 

кандидати от външни за колежа рецензенти. 

(4) 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. 

(5) Решението за обявяване на конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” или „професор” се взема от Академичния съвет на 

Колеж по туризъм Благоевград по предложение на катедрата, в която е 

академичната длъжност, Президента или на Ректора, съгласувано със 

становище на Комисия за развитие на академичния състав. 

 (6) За всеки отделен конкурс по предложение на катедрите и 

решение на Академичния съвет със заповед на Ректора се назначава 

научно жури по избора. Съставът на това жури се определя в съответствие 

с изискването на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България. 
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 (7) За участие в конкурсите за заемане на академична длъжност 

„доцент” и „професор”, по предложение на катедрите , Академичният 

съвет може да поиска от участниците в конкурсите освен предвидените в 

този правилник, в ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ  документи и допълнителни  

доказателства за научните постижения и преподавателската квалификация 

и умения на кандидатите по профила на обявения конкурс. Тези 

изисквания са специфични за всеки конкретен конкурс. 

(8) Академичният съвет взема решение за избор за заемане на 

академична длъжност  доцент или професор по предложение на научното 

жури. 

(9) Разходите за провеждането на конкурсите за заемане на 

академична длъжност  „доцент” и „професор” са за сметка на Колежа по 

туризъм – Благоевград.  

             (10) Преминаването в Колежа на същата или съответна академична 

длъжност, заемана в друго висше училище или научна организация, 

включително и от друго чуждестранно висше училище или научна 

организация, които са признати и акредитирани от съответните за чуждата 

държава компетентни органи, може да се извършва и без конкурс с 

решение на Академичния съвет.  

 

            (11) Лицата, които кандидатстват за преминаване на академична 

длъжност при условията на предходната алинея, подават в 

”Административни дейности“,  следните документи: 

1. заявление до Ректора; 

2. автобиография (европейски образец); 

 3.удостоверение за заеманата академична длъжност в другото висше 

училище или научна организация; 

4. Нотариално заверено копие на диплома за образователната и научна 

степен „Доктор“ или еквивалентна степен за кандидатите от чуждестранни 

висши училища; 

5.  списък на публикации и научно-приложни разработки, заверени с 

подпис на кандидата; 

6.  декларация за липса на обстоятелства, свързани с нарушения на права 

на интелектуална собственост; 

7. лицата от чуждестранни висши училища представят, документ за 

акредитацията  на висшето училище от националния орган на съответната 

страна ( при възможност това може да стане чрез справка от сайта на 

органа акредитирал висшето училище или от сайта на самото училище). 

8. лицата от чуждестранни висши училища представят документи съгласно 

българското законодателство, удостоверяващи техния правен  и 

академичен статус за пребиваване на територията на Република България и 

достъп им до пазара на труда. 
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(13 ) при приемането на документите по ал. (12)  се изготвя протокол в два 

екземпляра,  по един за Колежа и кандидата. Процедурата продължава в 

следния ред: 

1. Документите с насочват за становище от  катедрата в която е 

съответната академична длъжност  и КРАС;   

2. След обсъждане Ръководителят на катедрата и  Председателят на 

комисията изготвят доклади с предложение до Президента на колежа; 

3.  Президентът  внася предложение  за гласуване от АС; 

4. След положително решение на АС, Президента сключва договор с 

кандидата. 

 

 

Чл. 6  По предложение на  катедрените съвети, или Президента, 

Академичният съвет на Колеж по туризъм Благоевград взема решение 

да бъдат назначавани по изключение като преподаватели и гост 

преподаватели лица, които нямат научни степени и не заемат 

академични длъжности, 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  

Колежа по туризъм – Благоевград и да допринасят за  формиране и 

утвърждаване на определени практически възможности и умения у 

студентите.  

 

ІII. Допълнителни разпоредби 
§ 1.  (1) Настоящият Правилник се утвърждава с решение на 

Академичния съвет на  Колеж по туризъм, гр. Благоевград . 

(2) Изпълнението на Правилника се възлага на Ректора на Колежа по 

туризъм  

(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 

дейността на  висшите училища в Република България  с решение на 

Академичния съвет. 

§ 2. Изискуеми документи по процедури за заемане на академични 

длъжности в Колеж по туризъм –  Благоевград: 

1. Заявление до Ректора. 

2. Автобиография. 

3. Нотариално заверено копие на диплома за висше образование. 

4. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователна и 

научна степен Доктор. 
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5. Нотариално заверено копие на Диплома за академична длъжност. 

6. Публикуван монографичен труд или равностойни  публикации които не 

трябва да повтарят представените за придобиване на Научна и 

образователна степен доктор или научна степен доктор на науките. 

7. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в н списания с 

ISSN  и сборници с ISBN. 

8. Копия а научните публикации. 

9. Резюме на научните трудове. 

10. Списък с участия в национални и международни научни прояви и 

участия в проекти. 

11. Справка за приносите на научните трудове. 

12. Доказателства за преподавателски стаж. 

13. Справка за цитиранията. 

14. Медицинско свидетелство съдимост. 

16. Други документи свързани с учебната и научноизследователската 

дейност. 

      § 3. Изискванията към публикациите на академичния състав на Колеж 

по туризъм“ – Благоевград са формирани в пет ключови групи: 

1. Актуалност и мотивираност при избора на проблемни области за 

публикациите, при обвързаност с тематичните направления за 

научноизследователската дейност на Колеж по туризъм, заложени в 

Плана за научноизследователска дейност на КТ  

2. Компетентности на аргументативен текст и езикови компетентности. 

3. Структуриране и логическо подреждане на текста (хронологически; 

съпоставително; теоретично-концептуално; комплексно-

изследователски1) в традиционната форма, включваща: уводна част, 

основна част или тяло и заключителна част. 

4. Обем2 ( измерен в страници, знаци или думи).  

                                                           
1 А/ Хронологически– текстът е организиран в съответствие с поредността на анализираните 

събития. Подходящ е за исторически разработки, при които се проследява поредица от събития, всяко 

от които влияе върху следващото. В такъв случай разделението на части на по-големите разработки 

най-често отговаря на най-важните етапи от развитието на събитията и в края на всяка част се 

коментира значимостта на разгледаните събития за цялостния проблем. Така описанието на фактите 

и техния анализ вървят успоредно. 

Б/ Съпоставително – към един и същ проблем или въпрос се дават две или повече гледни точки, като се 

анализират два или повече примера. Подходящ е за изследване на процеси в международните 

отношения, протичащи в различни държави. Разделението на отделни части предполага разглеждане 

на всеки от казусите подробно в отделна чат и една последна част, в която се прави съпоставка на 

резултатите от анализа. 

В/ Теоретично-концептуално – подходящ при разработването на собствена теоретична концепция или 

при критичния анализ на чужди теории. При този подход във всяка обособена част се разглежда 

отделен ключов аспект или понятие от теорията, което се подлага на дефиниране или анализ. 

Г/ Комплексно-изследователски – често използван от учените за представяне на резултатите от 

дадено изследване. При него се проследяват етапите на изследването – избора на методология, анализ 

на получените резултати, съпоставка с теоретичните допускания и дискусия за значимостта на 

получените резултати. – по материали на http://e-dir.unwe.acad.bg 
2 За различните видове академични текстове са приети ориентировъчни обеми: 
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5. Методологическа осигуреност3 

 

                                                                                                                                                                                     
•Резюме/ коментар: до 5 страници (около 1800 символа на страница) 

•Есе: 5-12 страници 

• Доклад: 8-15 страници 

• Студия: 25-70 страници 

• Статия: 20-25 страници 

• Учебник: 150-200 страници 

• Учебно помагало: 70-100 страници 

• Монографичен труд: 180-230 страници 

3 анализ на литературни източници, свързани с инструкцията като текстов жанр; критичен анализ на 

формулировките; експериментална работа; експертна оценка; анкетиране тестиране; статистическа 

обработка; емпиричен и критичен анализ; 

 

 

 Правилникът е изменен и допълнен с решение на Академичния съвет на 

Колеж по туризъм – Протокол № 44/27.09.2018 г. и е актуализиран с решение на 

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

 Изменен и допълнен – Протокол № 62 от 8 юни 2022 г.  

 

 

 

 


