
МИНИМАЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 
към кандидатите за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности 
в Химическия факултет 

 
(отнасят се за професионални направления 4.2 Химически науки, 5.10 

Химични технологии и 1.3 Педагогика на обучението по химия) 
 

НАУЧНИ СТЕПЕНИ 

Доктор 2 научни публикации по темата на дисертацията, една от 
които в специализирано международно списание или в 

списание с импакт фактор  
Доктор на науките а) 20 научни публикации по темата на дисертацията, от 

които минимум 15 в специализирани международни 
списания или в списания с импакт фактор 

б) Не по-малко от 40 цитата върху трудовете, включени в 
дисертацията 

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 

Асистент Магистър в професионално направление 4.2 Химически 
науки или 5.10 Химични технологии 

Доцент а) 15 научни публикации, от които не по-малко от 10 в 
специализирани международни списания или в списания 

с импакт фактор 
б) 20 цитата 

в) най-малко 3 пълни академични години като 
преподавател 

Професор а) 30 научни публикации, от които не по-малко от 20 в 
специализирани международни списания или в списания 
с импакт фактор и поне 10 от последните след заемане на 

академичната длъжност „доцент” 
б) 50 цитата 

в) поне един защитил докторант 
 



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Авторски свидетелства и патенти да бъдат приравнени към специализирани 
международни списания. 

2. Научни статии на кандидатите в български списания или сборници, по които 
има поне един цитат от несвързани с общи публикации чуждестранни автори, се 
приравняват на научни статии, публикувани в специализирани международни 
списания. 

3. Дисертационният труд може да включва резултати от колективни работи. Едни 
и същи публикации не могат да бъдат включени в две или повече дисертации, за 
получаване на една и съща научна степен, освен в случаите, когато резултатите в 
тях могат да бъдат ясно разделени по методичен принцип и авторски принос. В 
случай на такова разделяне, то се прави писмено в документите за участие в 
конкурса. 

4. Допълнителен показател за заемане на академичната длъжност “професор” е 
отпечатано методично пособие (учебник, ръководство, сборник) в 
направлението на конкурса. 

 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 
§ 1 С решение на Факултетния съвет на Химическия факултет от 17 май 2012 год. 
(Протокол № 144) се променят специфичните изисквания за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент”, а именно отпада текста “... в професионално направление 
4.2 Химически науки и 5.10 Химични технологии ...”. 
§ 2 С решение на Факултетния съвет на Химическия факултет от 10 октомври 2012 год. 
(Протокол № 148) отпадат специфичните изисквания за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изискванията са приети на Факултетен съвет на Химическия факултет с Протокол № 133 / 26. 05. 2011 год. 


