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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
5000 гр. Велико Търново, бул. „България” №76 

 
 

 

 

З А П О В Е Д 
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

13 октомври 2016 г. №РД-02-995 гр. Велико Търново 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на изменения и допълнения в  
Правилник за подбор, развитие, оценка и атестиране на 
академичния състав в НВУ „Васил Левски”. 

 
Висшите училища се ползват с академична автономия. Академичното 

самоуправление се изразява в право на висшето училище да урежда подбора, 
развитието, оценката и атестирането на академичния състав в собствени 
правилници в съответствие със Закона за висшето образование. 

 
На основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование, чл. 

13, ал. 3, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на НВУ „Васил 
Левски”, решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол 
№112/26.04.2016 г., както и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България, 

 
 

З А П О В Я Д В А М: 
1. Обявявам изменения и допълнения в Правилник за подбор, развитие, 

оценка и атестиране на академичния състав в НВУ „Васил Левски”, приети с 
решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол 
№112/26.04.2016 година, съгласно Приложение 1. 

2. Измененията и допълненията в Правилник за подбор, развитие, оценка 
и атестиране на академичния състав в НВУ „Васил Левски”, влизат в сила 
след обявяването му с настоящата заповед. 

3. Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета. 
Обявеният нормативен документ да бъде публикуван в интранет мрежата. 

4. Отменям моя заповед № РД-02-517/13.05.2016 година, относно 
изменения и допълнения в Правилник за подбор, развитие, оценка и 
атестиране на академичния състав в НВУ „Васил Левски”, приети с решение 
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на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол №112/26.04.2016 
година. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник-началника 
на Университета по учебната и научна част. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично. 
 
Опис на приложенията: 
Приложение № 1. – Изменения и допълнения в Правилник за подбор, 

развитие, оценка и атестиране на академичния състав в НВУ „Васил Левски” 
– от 2 /два/ листа. 

 
 
 
             ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИКЪТ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

              ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНА ЧАСТ 

             ПОЛК. ДОЦ. Д.Н.               п            ВЕСЕЛИН МАДАНСКИ 

          _____.10.2016 г. 
 
 
Отдаден със заповед №РД-02-980/11.10.2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Раздел ІІІ 
Условия и ред за заемане на академична длъжност 

„главен асистент” 
Чл. 23. В срок от два месеца след обявяването на конкурса началникът 

на НВУ определя със своя заповед: 
а) председател и научно жури в състав от 5 хабилитирани лица, 

отговарящи на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 
Република България по предложение на първичното звено и след 
утвърждаването му от приемащото структурно звено.  

Чл. 24. (4) В срок от 14 дни след определянето на научното жури 
ректорът на Университета чрез органа, отговарящ за учебната дейност 
писмено уведомява всички кандидати за допускането им до участие в 
конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за 
недопускането им. Допуснатите кандидати и членовете на научното жури се 
уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на конкурсния изпит, 
като им се предоставя и програмата за провеждане на конкурсния изпит. 

Чл. 25. (1) Конкурсът се провежда от научно жури в състав от пет 
хабилитирани лица. Най-малко двама от членовете на журито са външни за 
НВУ. За председател на журито се определя вътрешен за висшето училище 
член на журито. 

Чл. 26. (1) Конкурсният изпит се провежда в съответствие с условията 
на конкурса и включва: 

1. писмен изпит по специалността; 
2. устен изпит – събеседване по въпросите от писмения изпит. 
(5) Получените оценки на конкурсните изпити са окончателни и важат 

само за годината, в която са проведени изпитите. Издържали конкурсния 
изпит са кандидатите, получили оценка от конкурсните изпити най-малко 
„много добър” (5,00) 

 
Раздел VІ 

Условия и ред за провеждане на заседания на научното жури за 
заемане на академична длъжност  

Чл. 48. (1) ЗА академична длъжност „главен асистент” Научното 
жури провежда едно заседание. При необходимост могат да се проведат и 
извънредни заседания. 

1. Редът за работа на журито за избор на „главен асистент” може да бъде 
в следната последователност: 

а) председателят на журито представя кандидатите; 
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б) обявява реда за провеждане на изпита; 
в) организира основната част на изпита; 
г) обявява реда за събеседването с кандидата; 
д) определя време за уточняване на резултатите и обявяване на оценките 

от изпита. 
е) всеки член на журито дава положителна или отрицателна оценка за 

всеки кандидат 
2. Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено 

мнозинство. 
(2) ЗА академични длъжности „професор” и „доцент” Научното жури 

провежда две редовни заседания. При необходимост могат да се проведат и 
извънредни заседания. 

1. Първото редовно заседание на журито се провежда в 14-дневен срок 
след изтичане на срока за подаване на документите. Заседанието се 
организира от ръководителя на катедрата, в която е обявен конкурсът за 
заемане на академичната длъжност, като се осигуряват условия за 
разглеждане на документите на кандидатите на електронен и хартиени 
носители. Заседанието е закрито, като на него присъстват само членовете на 
журито. Журито избира свой председател, който е лице, заемащо академична 
длъжност в Университета. Изборът на председател на журито става под 
ръководството на най-възрастния член на журито.  

2. Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено 
мнозинство. 

3. Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав. 
 4. На своето първо заседание за избор на „доцент” и „професор” журито 

се запознава с предоставената документация, като в края на заседанието 
взема решение, с което определя: 

а) двама рецензенти, от които поне един е професор, които да изготвят  
писмени рецензии – приложение 3; 

б) останалите членове на журито изготвят писмени становища - 
приложение 4; 

в) дата, време и място за провеждане на следващото заседание. 
4. Редът за работа на журито на следващото заседание за избор на 

„доцент” и „професор” може да бъде в следната последователност: 
а) Председателят на журито открива заседанието и проверява 

присъствието на членовете (заседанието се провежда, ако присъстват всички 
членове). Журито взема решения, чрез явно гласуване с мнозинство повече 
от половината от присъстващите; 

б) Председателят на журито представя документите на кандидатите; 
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в) Рецензентите представят рецензиите си, а останалите членове на 
журито своите становища; 

г) Представят се отговорите на кандидатите на поставените в рецензиите 
и становищата въпроси и критични бележки; 

д) Провежда се дискусия за изясняване на качествата на кандидатите, 
постигнатите от тях резултати и се сравняват техните потенциали за заемане 
на обявената конкурсна длъжност; 

е) Всеки член на журито е длъжен да оцени кандидатите поотделно и да 
ги класира, съгласно критериите и показателите изброени в чл. 29, ал. 1 и чл. 
33, ал. 2 на настоящия Правилник; 

ж) Председателят на журито обобщава дискусиите и класиранията и 
ръководи гласуването. За всеки кандидат се гласува поотделно; 

з) При заключителните гласувания при конкурси за заемане на 
академични длъжности не се допуска гласуване “въздържал се”. 

и) Журито класира кандидатите, и ги предлага за избор от Съвета на 
приемащото структурно звено на Университета. 

(3) За заседанията на научното жури се съставя протокол, който се 
подписва от председателя, членовете и протоколчика. 

Чл. 49. (1) Решенията на журито за избор на „професор” и „доцент” 
може да се вземат и неприсъствено (само за първото заседание), като в тези 
случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните 
технически средства: стационарни или мобилни телефони, обмен на 
съобщения или конферентна връзка чрез компютърна мрежа. 

 
 
 
 
 
 


