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Abstract: One of the components affecting the quality of higher education is the quality of academic staff. One of 

the factors affecting the quality of academic staff is ensuring transparency in the procedures for growing up in academic 

positions. The legal and regulatory requirements for the procedures for the development of the academic staff are 

considered. An analysis was made of the measures and means to ensure transparency as the composition grew. The 

practice of the University of Ruse and the measures for ensuring transparency of these procedures are described. The 

relevant conclusions are made. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Един от компонентите, засягащи качеството на висшето образование, е качеството на 

академичния състав. Един от факторите, влияещи върху качеството на академичния състав, е 

осигуряването на прозрачност в процедурите за придобиване на нови академични длъжности. 

Разгледани са правните и регулаторни изисквания за процедурите за развитие на академичния 

състав. Направен е анализ на мерките и средствата за осигуряване на прозрачност по всички 

процедури, касаещи провежданите конкурси. Описана е практиката на Русенския университет 

и мерките за осигуряване на прозрачност на тези процедури.  

Целта на работата е изследване и анализ на подходите за осигуряване на прозрачност 

при процедурите за развитие на академичния състав в Русенския университет «Ангел Кънчев». 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Нормативна база, касаеща провеждането на конкурси за академични длъжности 

При провеждането на процедурите за заемане на по-висока академична длъжност, 

Русенският университет стриктно спазва и се съобразява със следните нормативни документи: 

- Национална законова рамка: Закон за висшето образование (ЗВО), Закон за 

развититието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилник за прилагане 

на закона за развититието на академичния състав в Република България (ППЗРАСРБ) и др.; 

- Вътрешни документи: ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в Русенски университет; Правилник за дейността на 

Русенския университет; Вътрешна наредба за атестирането на академичния състав; Eтичен 

кодекс на преподавателите и служителите от Русенския университет "Ангел Кънчев" и др. 

На фиг. 1 са показани някои от нормативните документи, касаещи развитието на 

академичния състав. 

Всички вътрешни документи са достъпни на локалната WEB страница на университета, 

а всички национални нормативни актове са достъпни на WEB страницата на Министерство на 

образованието и науката. 
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Фиг. 1. Нормативни документи, регламентиращи израстването на академичния състав 

 

 

Конкурси за заемане на академични длъжности 

Академичните длъжности, които могат да бъдат заети са както следва: 

- Преподавател; 

- Старши преподавател; 

- Асистент; 

- Главен асистент; 
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- Доцент; 

- Професор. 

За някои от длъжностите, ЗРАСРБ допуска те да се заемат без провеждането на конкурс 

(напр. длъжността Асистент). В Русенският университет се е наложила практиката, всички 

академични длъжности да бъдат заемани чрез провеждането на конкурс. Това подобрява 

прозрачността на процедурата и дава възможност на повече хора да участват в конкурса за 

въпросната длъжност. 

С цел осигуряване на качество и равнопоставеност на всички процедури за заемане на 

академични длъжности ЗРАСРБ въведе минимални национални критерии за всяка научна 

степен и академична длъжност. В някои от университетите, включително и в Русенския 

университет бяха въведени допълнителни критерии за заемане на съответната академична 

длъжност. Това допринася за подобряване на качеството на академичния състав и осигуряване 

на по-добър подбор на кандидатите. 

На фиг. 2 е показана извадка от Процедурните правила за придобиване на научни степени 

и заемане на академични длъжности в Русенски университет, с посочените допълнителни 

показатели, които са дадени за различните професионални направления. 

 

 

Фиг. 2. Минимални критерии за заемане на съответната академична длъжност 

 

С цел осигуряване на максимална прозрачност и проследимост на съответната процедура, 

кандидатът за заемане на съответната академична длъжност подава следния набор документи: 

• Заявление за участие в конкурса; 

• Професионална автобиография; 

• Копие на диплома за "доктор"; 

• Удостоверение,  че  са  заемали  академична длъжност "асистент" или "главен асистент" не по-

малко от 3 академични години; или удостоверение, че са били преподаватели,  включително  

хонорувани или членове на научноизследователски екип не по-малко от 3 години; или 

референция, че са били специалисти от практиката и имат доказани постижения в своята област 

не по-малко от 3 години; 
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• Попълнена таблица "Наукометрични критерии за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности"; 

• Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл.2б, ал. 2 и 3, съответно на 

изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, определени в ППЗРАСРБ и за изпълнение на 

допълнителните изисквания на Русенския университет в съответната научна област и 

професионално направление, в което е обявен конкурсът, с данните на кандидата; 

• Списък на публикациите, които се представят за участие в конкурса - монографии, книги, студии, 

статии и доклади, разделени по групи с посочване на авторите, типа на изданието (списанието) с 

информация за индексиране в световноизвестни бази данни с научна информация, страници, 

година, посочване на съответния показател и брой точки в съответната научна област и 

професионално направление, в което е обявен конкурсът; 

• Резюмета на всички публикации, представени за участие в конкурса; 

• Справка за цитиранията или направените рецензии в научни издания с информация за 

индексиране в световноизвестни бази данни с научна информация, посочване на съответния 

показател и брой точки в съответната научна област и професионално направление, в което е 

обявен конкурсът; 

• Списък на публикуваните учебници и учебни пособия за нуждите на висшето образование или 

училищната мрежа, с посочване на броя на авторите, издателство, година, ISBN, брой страници, 

посочване на съответния показател и брой точки в съответната научна област и професионално 

направление, в което е обявен конкурсът; 

• Справка за други активи с посочване на специфичния показател и брой точки в съответната научна 

област и професионално направление, в което е обявен конкурсът; 

• Справка за изпълнение на допълнителните изисквания на Русенския университет с посочване на 

съответния показател и брой точки в съответната научна област и професионално направление, в 

което е обявен конкурсът;  

• Справка за оригиналните научни приноси; 

• Справка за извършваната учебно-преподавателска дейност - водени аудиторни и извънаудиторни 

занятия, съставени учебни програми, споделяне на собствения опит в преподаването, 

консултиране на колеги, осигуряване на занимания в практическа среда извън Русенския 

университет, преподаване на чужд език, изнесени лекции в чуждестранни университети; 

• Справка за работата със студенти - ръководство на бакалавърски или магистърски програми, 

ръководство на успешно дипломирали се дипломанти в бакалавърски или магистърски програми, 

подготовка на студенти за участие в национални или международни студентски олимпиади, 

конкурси, състезания; 

• Справка за допълнително извършвана научноизследователска дейност - създадени учебни или 

изследователски лаборатории, членства в авторитетни творчески и/или професионални 

организации, членства в редакционни колегии на научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация, приложени в практиката резултати от научни 

изследвания, изобретения и рационализации; 

• Списък на други постижения, получени признания и отличия – по преценка на кандидата; 

• Декларация  по  чл.  313 на НК за  достоверност  на  представената информация; 

• Компактдиск с всички изброени по-горе документи. 

 

Подаваният набор от документи е много голям, но той дава възможност всеки един 

деклариран факт или показател да може да бъде доказан и проследен. След приключването на 

съответната процедура, целият набор документи се съхранява и може да бъде проверен след 

време при възникване на конфликт или съмнение за злоупотреба. 

След стартиране на процедурата за съответния конкурс се разработва времеви график, 

описващ основните стъпки на съответната процедура. На фиг. 3 е показан един такъв примерен 

график. 
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Фиг. 3. Примерен график за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност 

 

С цел осигуряване на прозрачност на всички текущи и приключили процедури за 

заемане на академични длъжности, Русенският университет поддържа сайт „Развитие на 

академичния състав“ (Фиг. 4). 

В сайта се съдържат следните основни раздели: Законова база (публикувани са всички 
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нормативни документи касаещи провежданите конкурси); Конкурси (публикуват се обявите 

за всички текущи конкурси); Процедури (съхраняват се документите за всички текущи и 

приключили процедури); Съобщения (публикуват се обяви за провежданите публични защити 

за придобиване на ОНС „Доктор“ и НС „Доктор на науките“); Други. 

За всяка стартирала и приключена процедура, на сайта е създаден профил за всеки участвал 

кандидат, като в този профил се съхранява информация и документи за съответната процедура. 

Съхранени са документите за всички процедури провеждани в Русенския университет до 

настоящия момент. 

 

 

 

Фиг. 4. Заглавна страница на сайта за Развитие на академичния състав 

 

На фиг. 5 е показан екран от сайта за Развитие на академичния състав със списък на 

приключилите процедури за всяка една академична длъжност и научна степен. Особенното е, 

че след приключването на всяка процедура, профилът се заключва и неможе да бъде 

извършвана промяна в публикуваните документи и информация. 

На фиг. 6 е показан екран от сайта за Развитие на академичния състав показаващ 

конкретен профил за една приключена процедура. 
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Фиг. 5. Екран от сайта за Развитие на академичния състав 

със списък на приключилите процедури за заемане на АД „Професор“ 

 

 

Фиг. 6. Екран от сайта за Развитие на академичния състав 

за примерна приключена процедура и съхраняваните документи за нея 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С цел осигуряване на качество на висшето образование, чрез създаване на прозрачност 

при процедурите за развитие на академичния състав, може да се направят следните изводи и 

заключения: 

1. Съблюдаването на изискванията на разработените национални и вътрешни 

нормативни документи, касаещи процедурите за развитие на академичния състав, гарантира 

законосъобраността и прозрачността на протичането на съответната процедура. 
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2. Въвеждането на минимални национални и вътрешни критерии за всяка академична 

длъжност е предпоставка за подобряване на качеството на академичния състав и в последствие 

за подобряване на качеството на висшето образование. 

3. Изискваният набор документи, при кандидатстване за съответна академична длъжност 

документи, дава възможност всеки един деклариран факт или показател да може да бъде 

доказан и проследен. След приключването на съответната процедура, целият набор документи 

се съхранява и може да бъде проверен след време при възникване на конфликт или съмнение 

за злоупотреба. 

4. Разработването на график за всяка текуща процедура е предпоставка за добрата й 

проследимост и прозрачност, както и за съблюдаването на нормативно установените срокове.  

5. Използването на публичен сайт „Развитие на академичния състав“ дава възможност за 

проследимост на всяка текуща и приключена процедура. Осигурява прозрачност на 

подаваните документи и последващите стъпки на съответния конкурс. Създаването на архив 

на приключените процедури е добра възможност за последваща проверка на приключените 

процедури. 
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