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Чл. 1.  Настоящата процедура е разработена в съответствие с Решение на АС на 11.07.2012 

година. Тя е неразделна част от Правилника за организацията и провеждането на 

конкурси за заемане на академични длъжности в УНСС като включително обуславя 

/внася/ промени в конкретни негови членове. 

 

Чл. 2.  Процедурата урежда работата на Съвета по хабилитация като постоянно действащ и 

независим орган, който се произнася чрез становища по кандидатите за заемане на 

академични длъжности „доцент“ и „професор“ в УНСС. 

 

Чл. 3.  Цялостната работа на Съвета по хабилитация се осъществява в строго съответствие с: 

3.1. Приетите от АС количествени изисквания за заемане на академична длъжност 

„доцент“ и академична длъжност „професор“ в УНСС. 

3.2.  Предложените от Съвета на старейшините и приети от АС качествени изисквания за 

заемане на академична длъжност „доцент“ и академична длъжност „професор“ в 

УНСС. 

3.3. Приетият от АС Правилник за дейността на Съвета по хабилитация. 

 

Чл. 4. Конкурсите за заемане на академичните длъжности „доцент“ и „професор“ от 

инициирането им от катедрите до потвърждаването им от факултетните съвети не са в 

обхвата на правомощията на Съвета по хабилитация. 

 

Чл. 5.  Съветът по хабилитация осъществява своите функции на два етапа: 

1. Оценка на потенциалните кандидати от УНСС за заемане на академичните 

длъжности „доцент“ или  „професор“ 

2. Оценка на другите кандидати, подали документи за участие в конкурси за заемане 

на академичните длъжности „доцент“ или „професор“. 

 

Чл. 6.  Дейностите  по оценка на потенциалните кандидати от УНСС за заемане на академични 

длъжности „доцент“ и „професор“ в УНСС започват след потвърждаване на конкурсите 

от факултетните съвети.  
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Чл. 7. Докладите на Деканите на Факултети до Заместник-Ректора на УНСС по 

научноизследователската дейност съдържат в приложение попълнени от всеки 

потенциален кандидат карти за съответствието му на количествените и на качествените 

изисквания, приети от Академичния съвет. 

 

Чл. 8.  Заместник-Ректорът насочва към Председателя на Съвета по хабилитация постъпилите 

от Деканите на факултети доклади по конкурсите за заемане на академични длъжности 

„доцент“ и „професор“ с попълнената карта от кандидатите за качествените изисквания 

и към Председателя на Комисията по количествените изисквания с попълнената карта 

от кандидатите за количествените изисквания.  

 

Чл. 9. В седемдневен срок от получаване на материалите по чл. 8,  Комисията по 

количествените изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“ или 

„професор“ извършва техния преглед по всеки конкурс. 

 

Чл.10. Комисията по чл. 9 дава писмено становище в приета форма относно съответствието на 

потенциалния кандидат във всеки конкурс за хабилитация на количествените  

изисквания. 

 

Чл.11. Становищата на Комисията съдържат преценки единствено на съответствието на 

кандидатите на количествените изисквания и се представят с доклади по всеки конкурс 

и кандидат до Председателя на Съвета по хабилитация до края на седемдневния срок. 

 

Чл.12. В седемдневен  срок след постъпване на докладите със становищата на Комисията, 

Съветът по хабилитация подготвя, организира и провежда свое заседание. 

 

Чл.13.  На заседанието на Съвета по хабилитация: 

1. Се докладват становищата на Комисията от определени от Председателя членове 

на Съвета по хабилитация; 

2. Обсъжда се и се оценява съответствието на всеки потенциален кандидат на 

качествените изисквания за  заемане на академична длъжност „доцент“ или 

„професор“. 

 

Чл.14.  Оценката на съответствието на потенциалните кандидати на качествените изисквания 

се извършва от Съвета по хабилитация в единство с констатациите в становищата на 

Комисията по количествените изисквания.  

 

Чл. 15. Становищата на Съвета по хабилитация съдържат оценка за съответствието, респ. 

несъответствието на всеки потенциален кандидат в  конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ или „професор“ на количествените и на качествените 

изисквания. 
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Чл.16. С решение на Съвета по хабилитация на неговите заседания могат да участват 

Председателят на Комисията и Председателят на Съвета на старейшините. 

 

Чл.17. В заседанията на Съвета по хабилитация по негова преценка могат да  участват чрез 

покана Деканът и Ръководителят на катедрата, за нуждите на които факултет и катедра 

е иницииран съответният конкурс. 

 

Чл.18. Заседанието на Съвета по хабилитация е легитимно при присъствие най-малко на 7 

негови членове, сред които задължително Председателя или Зам.-председателя. 

 

Чл. 19. Становищата на Съвета по хабилитация се приемат чрез тайно гласуване не по-малко от 

5 гласа. Гласува се с „да“ или „не“.  

 

Чл.20. Съветът по хабилитация съставя протокол за взетите решения по потенциалните 

кандидати в конкурсите за „доцент“ или за „професор“, който се подписва от 

Председателя.  

 

Чл.21. Протоколът от заседанието на Съвета по хабилитация с решенията за потенциалните 

кандидати по всеки от конкурсите се представя от Председателя на Съвета по 

хабилитация на РДС. 

 

Чл. 22. Конкурсите за одобрените от Съвета по хабилитация потенциални кандидати се 

обсъждат в РДС. На заседанието на РДС участва с право на глас Председателят на 

Съвета по хабилитация. 

 

Чл. 23. След изтичане на срока за подаване на документи по одобрените от АС и обявени 

конкурси за хабилитация и в случаите, когато наред с потенциалните кандидати, 

документи са подали и други кандидати за тях се провеждат дейностите от чл. 10 до чл. 

20 включително на настоящата процедура. 

 

Чл.24. След заседанието на Съвета по хабилитация с  решенията за кандидатите по чл. 23 

/други кандидати извън потенциалните/ по всеки конкурс се представят преписи – 

извлечения от протокола в дирекция „Наука“. 

 

Чл.25. Дирекция „Наука“ задължително прилага към материалите на всеки член на научно 

жури препис-извлечението  от заседанието на Съвета по хабилитация с решението за 

кандидата или кандидатите по конкурса, за което е избрано журито. 

 

Чл.26. Членовете на научните журита по конкурсите за академични длъжности „доцент“ и 

„професор“ отразяват в своите рецензии и становища решенията на Съвета по 

хабилитация за кандидата или кандидатите в конкурса. 
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Чл.27. Дирекция „Наука“ задължително предоставя на съответните Декани на факултети 

преписи-извлечения от заседанието на Съвета по хабилитация с решенията за 

кандидата или кандидатите по обявените и приключили конкурси за нуждите на 

факултетите. Преди избора от факултетния съвет Деканът представя и решението на 

Съвета по хабилитация. 

 

Чл.28.  Решенията на Съвета по хабилитация се публикуват на страницата на УНСС, на която в  

подстраница „Структура“ е въведено „Съвет по хабилитация“, неговият състав и взети 

решения.  

 

 

 

 


