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Приложение № 2 

към Правилник за прилагане на  

закона за развитието на академичния състав 

 

 

Утвърждавам: 

проф. д-р инж. Иван Марков, 

Ректор на УАСГ 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ  

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образците на документи са приети от Академичен съвет на УАСГ 

с протокол № 37 от 10.10.2018 г. 
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Образец № 1 

 

До Декана на ………………….. 

факултет на УАСГ 

 

 

 

Д О К Л А Д 
 

от .............................................................................. , 

ръководител на катедра ..........................................  

 

 

 

Уважаеми г-н/г-жо Декан, 

На ………………….., на заседание на катедра ……………………………. 

беше взето решение да се обяви процедура/конкурс за заемане на академичната 

длъжност ……………………. в професионално направление ... 

…………………………………………… за нуждите на катедра 

………………………………………. със срок на подаване на документите 

…………… месеца.  

Моля да внесете предложението за разглеждане и гласуване на заседание 

на Факултетния съвет. 

Прилагам препис-извлечение на протокола от заседанието на катедрата. 

 

 

 

Дата: ...................20... г.  Ръководител на катедра: ….………………… 
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Образец № 2 

 

ДО РЕКТОРА НА УАСГ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

от ...............................................................................  

катедра ......................................................................  

факултет ...................................................................  

адрес .........................................................................  

e-mail ........................................................................  

тел. номер .................................................................  

 

Уважаеми господин Ректор, 

 

Моля за разрешение да бъда допуснат до участие в процедура/ конкурс за 

заемане на академичната длъжност „…………………….………” в професио-

нално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на ка-

тедра …………................................ ......................, обявен в ДВ бр. ..... от 

.......................................... и на интернет страницата на УАСГ. 

 

Прилагам следните документи: 

 

1. …  

2. …  

3. … 

 

Надявам се, че заявлението ми ще бъде удовлетворено! 

 

Дата:...................20... г.     С уважение:…………………… 



бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 

 

Образец № 3 

 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

от .................................................................................  

месторабота ..............................................................  

адрес за кореспонденция: ......................................  

e-mail: .........................................................................  

Тел. за връзка:  ........................................................  
 

 
 

Долуподписаният декларирам, че представената от мен информация във 

връзка с участието ми в процедура/ конкурс за заемане на академичната длъж-

ност „…………………….………” в професионално направление 5.7. Архитек-

тура, строителство и геодезия, .……………..…………........................... за нуждите 

на катедра ……………..…… ……................................................................ към 

УАСГ, обявен в ДВ бр. ...... от ..................... и на интернет страницата на УАСГ е 

достоверна. 

 

Известно ми е, че за даване на невярна информация се носи отговорност 

съгласно чл. 313 на НК. 

 

 
 
 
 

Дата:...................20... г.      Подпис: ……………… 
 
 

  



бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 

 

Образец № 4 

 
 

ЗАПОВЕД № ...  

София.............................. 20... г. 
 

 

ПРЕДСТАВИЛ: ........................ 

 

Декан: 
 

На основание на чл. 48, ал. 2 от ППЗРАСРБ и доклад на декана на факултет 

……………………………........, във връзка с процедурата за заемане на академична длъжност: 

………………………………………………, в професионално направление: 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия 

 

Н А З Н А Ч А В А М : 
 

Комисия за допускане на кандидатите до участие в процедурата/ конкурса в състав: 

Председател: ........................ 

Членове: 

1. ……………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………….……… 

3. ……………………………………………………………………, 

 

която в срок до ................... да разгледа документите и състави мотивиран протокол за допус-

кането или недопускането на всеки кандидат в конкурса, като го уведоми писмено в 14-дневен 

срок от датата на подаване на документите по конкурса. 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

 
 

РЕКТОР: ............................................... 
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Образец № 5 

 

До  

Адрес за кореспонденция: 

 

 

ОТНОСНО: Подадено заявление с вх. № ............................./ 

дата: ............................ 

 
 
 
Уважаеми г-н (г-жо) ..............................., 
 

На основание решение на комисия, назначена от Ректора на УАСГ със Запо-

вед №......../..............г. и в изпълнение на чл. 48, ал. 4 от ППЗРАСРБ,  Ви уведомя-

вам, че сте допуснат до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„......................................” в професионално направление 5.7. Архитектура, строи-

телство и геодезия, по научната специалност .........................., обявен в ДВ 

бр. ........... от ............г. и на интернет страницата на УАСГ за нуждите на ка-

тедра .............................. 

 
 

Представил: 

Декан: ..................... 
 
 
 

РЕКТОР НА УАСГ:…………………………… 
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Образец № 6 

До  Декана на …… факултет 
       при УАСГ 

Д О К Л А Д 

от …………………………… 

Ръководител на катедра …………………………….. 

Уважаеми г-жо/г-н Декан, 

На .............20... г. на заседание на катедра …………………… беше взето 
решение в научното жури за провеждане на конкурс за заемане на академич-
ната длъжност „……………………………” в професионално направление 5.7. 
Архитектура, строителство и геодезия, научна специал-
ност .……………..………………. да бъдат включени както следва: 

 

№ 
Висше училище, 

научна организация 
Научна степен, академична 

длъжност, трите имена 
Компетенции 

в научна област: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Резервен член     

Резервен член     

Моля да внесете предложението за разглеждане и гласуване на заседание на 
Факултетния съвет. 

Прилагам препис-извлечение на протокола от заседанието на катедрата. 

С уважение: 

 

Дата:...................20... г.    Ръководител на катедра:   
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Образец № 7 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

от .................................................................................  

месторабота ..............................................................  

адрес за кореспонденция .......................................  

e-mail: .........................................................................  

тел. за връзка: ..........................................................  

 

 

Долуподписаният, декларирам, че съм съгласен да бъда включен в състава 

на научното жури за оценяване на кандидат за заемане на академичната длъж-

ност „…………………..” в професионално направление 5.7. Архитектура, стро-

ителство и геодезия, научна специалност: 

…………………………………………...………….., за нуждите на ка-

тедра .………………….. ………………………………………. при Университет 

по архитектура, строителство и геодезия. 

 

 

 

 

 

Дата:...................20... г.     Подпис: …………………….. 
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Образец № 8 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

смисъла на § 1, т. 3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ 

 

от .................................................................................  

месторабота ..............................................................  

адрес за кореспонденция: ......................................  

e-mail: .........................................................................  

Тел. за връзка: .........................................................  
 
 
 
Долуподписаният член на научно жури за оценяване на представените доку-

менти за заемане на академичната длъжност „..............................” в професионално 

направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 

…………………………………  

Декларирам, че не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 3 и т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ с кандидата, както и че нямам частен 

интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпъл-

нение на работата ми като член на журито. 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказа-

телния кодекс за деклариране на неверни данни. 

 

 
 

Дата:...................20... г.     Подпис: …………………….. 
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Образец № 9 

ЗАПОВЕД 
№ ..............., София .............................. 20…. г. 

 

Представил:  

Декан: ................................. 

На основание на чл. 4, ал 2 от ЗРАС в Република България и доклад на декана 
на .......................................................... факултет, и Протокол № ......../.................г. от решение на 
ФС по предложение на катедра .................................................................. (Протокол 
№ ........./............ г.), във връзка с процедурата за заемане на академична длъж-
ност........................................................... по професионално направление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия, научна специалност …………………………………………………… 

(наименование) 

 

Н А З Н А Ч А В А М : 
 

Научно жури в състав: 

 

Вътрешни за УАСГ 

1. ............................................................................................................................................................ 
(академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

2. ............................................................................................................................................................ 
(академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

3. ............................................................................................................................................................ 
(академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

4. ............................................................................................................................................................ 
(академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

Резервен член: ……………………………………………………………………………………….. 
                        (академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

 

Външни за УАСГ 

1. ............................................................................................................................................................... 
(академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

2. ............................................................................................................................................................... 
(академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

3. ...........................................................................................................................................................  
(академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

Резервен член: ........................................................................................................................................ 
                        (академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

Председател на първото заседание: ………………………………………………………………... 
                                          (академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия) 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 
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РЕКТОР НА УАСГ: 

Образец № 10 

 

П Р О Т О К О Л 
от първо заседание на научно жури 

 
 

Днес, ....................... г., бе проведено първо заседание на научното жури, назначено със 

Заповед № ......../.................. г. от Ректора на УАСГ със задача провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност: ............................, в професионално направление: 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност: ....................................................... 

за нуждите на катедра: ...................................., ............................... факултет, обявен в ДВ, 

бр. ........ от .................. г. и на интернет страницата на УАСГ. 

 

Председателстващ първото заседание на журито, съгласно с горната заповед е Допус-

нати до участие в конкурса са следните кандидати: ................................................................... 

 

На първото си заседание научното жури реши: 

 
 

Избира за: 
 

Председател на научното жури: ............................................................................., УАСГ 

Научен секретар: .................................................................................................................. 

Рецензенти:  

1. .............................................................................................................. 

2. .............................................................................................................  

3. ............................................................................................................. 

Становища: 

4. ..............................................................................................................  

5. ............................................................................................................  

6. ............................................................................................................  
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7. ............................................................................................................ 

 

Изготвеният протокол от първото заседание на научното жури беше одобрен от всички 

негови членове. 

 

Председател на научното жури: 

(.....................................................................) 

Научен секретар: 

(.....................................................................) 
 

Членове на научното жури: 
 

(.....................................................................) 
 

Забележка: Протоколът се попълва в два еднообразни екземпляра. 
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Образец № 11 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от ……………………………………………………………………………………… 

(висше училище, научна организация) 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „гла-
вен асистент”/”доцент”/„професор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строи-
телство и геодезия 

 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „главен асистент”/”доцент” 
/„професор”, обявен в Държавен вестник, бр. …/.........20... г. и в интернет страницата на 
УАСГ за нуждите на катедра .………………… към факултет .…………………, като канди-
дат участва ……………….. от ………………… 

 

1. Кратки биографични данни …………………………… 

 

2. Общо описание на представените материали 
 Кандидатът ……...…………………………………….. участва в конкурса с:  

 Учебни пособия - Х броя; 
 Учебници - Х броя; 
 Книги - Х броя; 
 Студии - Х броя; 
 Монографии - Х броя; 
 Публикации - Х броя. 

 

Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва: По вид: 
 Студии - Х броя; 
 Статии - Х броя; 
 Доклади - Х броя; 
 Популярни публикации - Х броя. 

 

По значимост 
 Статии в издания с Импакт-фактор - Х броя […………………….………………]; 
 Пленарни доклади - Х броя […………………….…………………………………]; 
 Наградени публикации - Х броя […………………….……………………………]. 

 

По място на публикуване: 
 Статии в реферирани международни списания - Х броя [………….……………]; 
 Доклади в трудове на международни научни конференции в чужбина - Х броя 
[……………………………………………………………………………………..…...]; 
 Статии в национални списания - Х броя [………………………………………...]; 
 Доклади в трудове на международни научни конференции в България - ХХ 
брoя [………………………………...…………………………………………………..]; 
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 Доклади в трудове на национални научни конференции, сесии и семинари - Х 
броя [……………………………………………………………………………………]; 
 Доклади в научни трудове на университети - ХХ броя [………………………..]. 

 

По езика, на който са написани: 
 На английски език - ХХ броя [………….……………….…………………………]; 
 На български език - ХХ броя […………………………..…………………………]. 

 

По брой на съавторите: 
 Самостоятелни - ХХ броя [………………………………..……………………….]; 
 С един съавтор - ХХ броя [……………………………….………………………..]; 
 С двама съавтори - ХХ броя […………………………..………………………….]; 
 С трима и повече съавтори – Х броя [………………..……………………………]. 

 

Рецензирани преди публикуване - ХХ бр. 

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 
цитирания) 

 Общо - Х цитирания; 
 От български автори - Х цитирания;  
 От чужди автори - Х цитирани.  

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) ……………… 

4.2. Научна и научно приложна дейност …………………………………………………. 

4.3. Внедрителска дейност ………………………………………………………………….. 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) ……………………………………... 

 

5. Оценка на личния принос на кандидата ………………………………………………. 

 

6. Критични бележки ……………………………………………………………………….. 

 

7. Лични впечатления ………………………………………………………………………. 

 

8. Заключение: 

Имайки предвид гореизложеното, предлагам ………….…………….......……… да 
бъде/да не бъде избран за „доцент”/„професор” по професионално направление 5.7 
Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност ………………….. 
…………………….………..………...… 

 

.............20... г. Рецензент: 
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Забележки: 

1. Обемът на рецензията трябва да бъде 5-6 стр. 

2. По преценка на рецензента към съдържанието на рецензията могат да бъдат 
добавяни и точки с допълнителна информация. 
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Образец № 12 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от …………………………………………….  

(висше училище, научна организация) 

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „гла-
вен асистент”/”доцент”/„професор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строи-
телство и геодезия, 

 

В конкурса за главен асистент/доцент/професор, обявен в Държавен вестник, бр. 
ХХ/ХХ.ХХ.20ХХ г. и в сайта на УАСГ за нуждите на катедра .………………… към фа-
култет . …………………, като кандидат участва ……………….. от ………………… 

 

1. Кратки биографични данни …………………………… 

 

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът ……...…………………………………………………... участва в конкурса с:  
 Учебни пособия - Х броя; 
 Учебници - Х броя; 
 Книги - Х броя; 
 Студии - Х броя; 
 Монографии - Х броя; 
 Публикации - Х броя. 

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни ци-
тирания) ……………………………………………………………………………………………... 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) ……………… 

4.2. Научна и научно приложна дейност ………………………………………………… 

4.3. Внедрителска дейност ………………………………………………………………….. 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) …………………………………….. 

 

5. Оценка на личния принос на кандидата ……………………………………………… 

 

6. Критични бележки ……………………………………………………………………….. 
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7. Лични впечатления ………………………………………………………………………. 

 

8. Заключение: 

Имайки предвид гореизложеното, предлагам ………….…………….......……… да 
бъде/да не бъде избран за „доцент”/„професор” по професионално направление 5.7 
Архитектура, строителство и геодезия 

 
 
 

...........20... г. Член на журито: 

 

 

Забележки: 

1. Обемът на становището трябва да бъде 2-3 стр. 

2. По преценка на члена на журито към становището могат да бъдат добавяни и точки 
с допълнителна информация. 
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Образец № 13 
 

(Изготвя се по желание от кандидата) 

 

Забележка: Съгласно решение на АС, Протокол № 25 / 13. 04. 2011 г. не се 
изискват наукометрични данни/ документи при участие в конкурси за заемане на 
академични длъжности в УАСГ. 

 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 

 
 

Общ брой - …:  
 Статии - …; 
 Доклади - …; 
 Популярни публикации - …; 

 

По значимост 
 Статии в издания с Импакт-фактор - …; 
 Пленарни доклади - …; 
 Наградени публикации - …. 

 

По място на публикуване: 
 Статии в чуждестранни списания - …; 
 Доклади в трудове на международни научни конференции в чужбина - …;  
 Статии в национални списания - …; 
 Доклади в трудове на международни научни конференции в България - …; 
 Доклади в трудове на национални научни конференции, сесии и семинари - …;  
 Доклади в научните трудове на университети - …; 
 По езика, на който са написани:  
 На английски език - …; 
 На български език - …. 

 

По брой на съавторите:  
 Самостоятелни - …; 
 С един съавтор - …; 
 С двама съавтори - …; 
 С трима и повече съавтори – …. 
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Образец № 14 

 

 

Резюмета на трудовете 
 

 

 

Ако научният труд е на български: 

 
(Тема на научния труд на български) 
(Резюме на български – около 10 реда) 

 

 

 

Ако научният труд е на английски: 

 
(Тема на научния труд на английски) 
(Резюме на английски – около 10 реда) 
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