
 

 

Критерии за оценка на кандидатите,  

участващи в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“  

във Факултета по икономически и социални науки  

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

 
Групи 

показа-

тели 

 

Показател 

 

Брой т. 

I. Национални минимални изисквания съгласно ЗРАСРБ (чл. 2б) и Правилника за      

приложението му (чл. 1а, ал.1) 

 

А 

1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“  

 

50 

Б 2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на нау-

ките“ 

100 

В 3. Хабилитационен труд – монография 100 

 4. Публикувана монография, която не е представена като основен  

Г 

 хабилитационен труд 100 

5. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за  

 присъждане на научна степен „доктор“ или „доктор на науките“ 75 

6. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 30/n 

 индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 

Scopus и WoS 

7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно ре-

цензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

         10/n 

8. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация 

         45/n 

9. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове 

         15/n 

10. Публикувана глава от колективна монография 20/n 

 

 

 

11. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индекси-  

15 



 

Д рани в световноизвестни бази данни с научна информация или в моног-

рафии и колективни томове 

12. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 10 

13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно 

рецензиране 

5 

               E 

14.  Придобита научна степен „доктор на науките“ 40 

15.  Ръководство на успешно защитил докторант  

(n е броят съръководители на съответния докторант) 

40/n 

16.  Участие в национален научен или образователен проект 15 

17.  Участие в международен научен или образователен проект 20 

18. Ръководство на национален научен или образователен проект 30 

19. Ръководство на международен научен или образователен проект 40 

20. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва 

в училищната мрежа 

40/n 

21. Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, 

което се използва в училищната мрежа 

20/n 

Минимален праг точки: 

Група А (50) 

Група В (100) 

Група Г (200) 

Група Д (100) 

Група Е (100) 

550 

II. Допълнителни показатели за оценка на кандидатите 

Група 1 

1.1. Хабилитационен труд – самостоятелна монография 50 

 1.2. Статии, публикувани в научни списания,  реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с научна информация  Scopus и Web of 

Science. 

30/n 

 

 1.3.   Статии, публикувани в научни списания, реферирани и индексира-

ни в други международни бази данни (IDEAS/RePEc/, CEEOL, EBSCO, 

ProQuest, EconLit и др.). 

15/n 

 1.4. Студии: 45/n 



 

 - публикувани в научни списания,  реферирани и индексирани в световно 

известни бази данни с научна информация  Scopus и Web of Science; 

 

-   публикувани в научни списания, реферирани и индексирани в други 

международни бази данни (IDEAS/RePEc/, CEEOL, EBSCO, ProQuest, 

EconLit и др.). 

 

 

15/n 

 1.5. Доклади, публикувани в сборници от  от национални, международни 

конференции и/или национални с международно участие. 

     

15/n 

 1.6. Ръководство на научен или образователен проект: 

- университетски проект; 

- национален проект; 

- международен проект. 

 

10 

30 

40 

 1.7. Участие в научен или образователен проект: 

- университетски проект: 

- национален проект; 

- международен проект. 

 

5 

15 

20 

 

 

 

 

Група 2 

2.1. Изпълнена аудиторна заетост като хабилитирано лице във ФИСН или 

в  Акредитирано от НАОА висше училище или научна организация. Ми-

нимална аудиторна заетост на база лекции: 1000 часа.  

 - 10 часа лекции; 

  -20 часа упражнения. 

 

 

 

1 

1 

 2.2. Разработени учебни програми и лекционни курсове 

 - за курс от бакалавърска програма на български език; 

 - за курс от бакалавърска програма на чужд език; 

 - за  курс от магистърска програма  на български език; 

 - за  курс от магистърска програма на чужд език 

 

10/n 

20/n 

15/n 

25/n 

 2.3. Провеждане на курс лекции  на чужд език 

 - в чуждестранен университет или висше училище (един курс - минимум 

8 учебни часа); 

 - в университет или висше училище в страната (един курс - минимум 30 

учебни часа). 

 

10 

 

10 



 

 2.4. Членство в научна или професионална национална или междуна-

родна организация  

 

5 

2.5. Дългосрочна специализация (три и повече месеца) в чуждестранен 

университет или чуждестранна научна организация, вкл. по програма 

Еразъм. 

 

5 

 

 

3 

3.1 Публикуван учебник: 

 - университетски учебник. 

 

3.2 Публикувано учебно пособие:  

 - университетско учебно пособие. 

 

40/n 

 

20/n 

3.3.  Ръководство на успешно защитил докторант  

(n е броят съръководители на съответния докторант)  

 

40/n 

4 

Качествени показатели –  заемане на ръководни позиции, участие в пос-

тоянни университетски комисии; престижни награди; експертен опит 

(консултантски); участие в бордове, експертни съвети; член на редколе-

гии на авторитетни български и международни списания; рецензент в 

международни списания в  Scopus и Web of Science; председател/член на 

програмен комитет и др.  

 

 

- 

              

    Минимален праг точки:                         Максимален праг: 

Група 1                   (220 т.) 

Показател 1.1          (50)                                                 - 

Показател 1.2          (30)                                                 - 

Показател 1.3          (45)                                                 - 

Показател 1.4          (45)                                                 - 

Показател 1.5          (30)                                                 - 

Показател 1.6          (10)                                                 - 

Показател 1.7          (20)                                              (50) 

 

Група 2                  (130 т.) 

Показател 2.1         (100)                                           (200) 

Показател 2.2         (30)                                                - 

Показател 2.3           -                                                 (30) 



 

 
 

Забележки:  

1. За всяка статия, студия и доклад от група Д (Показател 6 и Показател 8) и Група 1 

(Показател 1.1, Показател 1.2, Показател 1.3 и Показател 1.4) се предоставя разпечатка или 

онлайн запис, доказващ наличието им в съответната международна база данни с научна ин-

формация (Scopus, WoS; IDEAS/RePEc/, CEEOL, EBSCO, ProQuest, EconLit и др.). 

2. За всички други статии, студии и доклади  се вписват автор/и, заглавие, списание, 

година на издаване, том, брой, страници от-до, ISSN (ISBN). Предоставят се копия на титул-

ната страница и на страниците от съдържанието на списанието/сборника.  

3. За всички колективни научни публикации задължително се представят подписани 

разделителни протоколи, в които присъства описание на дяловото участие (или брой стра-

ници) и приноса на всеки от съавторите в случай, че това не е отразено в предговора или на 

друго място в публикацията. Разделителните протоколи служат за доказване на авторски 

принос в съвместни произведения, а не целят преизчисляване на присвоените точки съг-

ласно Националните минимални изисквания съгласно ЗРАСРБ и настоящите Допълнителни 

показатели за оценка на кандидатите за заемане на академични длъжности във ФИСН.   

4. За ръководството и/или участията в научни и образователни проекти се предоставя 

служебна бележка от Висшето училище или Научната организация или друго доказателство 

от базовата организация-изпълнител. 

5. За изпълнената аудиторна заетост или научен стаж като доцент се представя слу-

жебна бележка от Учебен отдел при ПУ или друго Висше училище (Научна организация). 

6. За разработените учебни програми се представя служебна бележка от Ръководител 

катедра. 

7. За изнесените курсове лекции на чужд език се представя служебна бележка от 

Пловдивския университет или висшето училище в страната или в чужбина. 

Показател 2.4           -                                                 (15)  

Показател 2.5           -                                                 (15) 

Група 3                 (100 т.) 

Показател 3.1         (40)  - 

Показател 3.2         (20)                - 

Показател 3.3         (40)                - 



 

8. За членствата в научна или професионална национална или международна органи-

зация се представя списък с наименованията на организациите, както и копия от документи 

за членство. 

4. В процеса на оценка на всеки от кандидатите се съблюдават следните дефиниции, 

присъстващи в Закона за развитие на академичния състав в Република България: 

(1) „реферирани и индексирани издания“ са издания, в които статиите се публику-

ват след анонимно рецензиране и които са част от международното изследователско прост-

ранство, като са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна инфор-

мация; 

(2) „монография“ е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно 

изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от няколко 

автори, придържащи се към един и същ възглед. Монографията е научен труд, който не пов-

таря или обобщава съществуващото знание, който има научен редактори/или научни рецен-

зенти, притежава ISBN и е в обем не по-малък от 100 стандартни страници с 1800 знака на 

страница. Тя съдържа разгърнато съдържание, изчерпателна библиография, като в текста 

има позовавания на други научни трудове; 

(3) „глава от книга" е обособено подразделение от основния текст на научен труд, 

който има научен редактор и/или научни рецензенти, и в което се разглежда отделен проб-

лем или въпрос от общата тема, дефиниран в заглавието или означен с номер, публикуван в 

непериодично научно издание, което притежава съответно ISSN или ISBN. Тя може да бъде 

от един или от няколко автори; 

(4) „студия“ е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоя-

телно, в което се разглеждат определени аспекти от проблеми и въпроси, има научен редак-

тори/или научни рецензенти, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 20 до 99 

стандартни страници с 1800 знака на страница; 

(5) „статия“ е публикуван научен труд, който съдържа описание на оригинални на-

учни изследвания и е в обем до 20 стандартни страници с 1800 знака на страница; 

(6) „цитат“ е позоваване на научна публикация на автора в друга научна публикация 

или патент. Позоваването на една публикация се счита за едно цитиране, независимо на 

колко места в текста е извършено; 

(7) „автоцитат“ е цитат, при който цитираната и цитиращата публикация имат поне 

един общ автор. 



 

5. Научното жури предлага на ФС на Факултета по икономически и социални науки 

да избере на академичната длъжност „професор“ този кандидат, който има най-голям сбор 

точки от всички показатели и покрива изискванията за минимален брой точки за съответната 

група показатели. При равен брой точки, получени по всички показатели, Научното жури 

взема решение на основата на качествените показатели от Група 4.   

 

 Критериите за оценка на кандидатите, участващи в конкурс за заемане  на 

академичната длъжност „професор“ във Факултета по икономически и соци-

ални науки са приети на Факултетен съвет № 143 от 29.05.2020 г. 


