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Област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 
 

Професионално направление 6.1. Растениевъдство, 6.2. Растителна защита,   

6.3. Животновъдство, 6.4. Ветеринарна медицина, 6.5. Горско стопанство 

 

 

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните 

научни степени и академични длъжности: 

гл.ас.д-р Ангел Атанасов Ферезлиев 

 

Група от 

показатели 

Съдържание Доктор Доктор 

на 

науките 

Главен 

асистент 

Доцент Постигнати 

А Показател 1 50 50 50 50 50 

Б Показател 2 - 100 - - - 

В Показатели 3 

или 4 

- - - 100 180.07 

Г Сума от 

показателите 

от 5 до 12 

30 

 

100 - 200 

 

211.66 

Д Сума от 

показателите 

от 13 и 15 

- 

 

100 - 100 

 

 270 

Е Сума от 

показателите 

от 16 до 

края 

- - - 50 260 

 

 

 

Таблица 2. Брой точки по показатели: 

 

Група от 

показатели 

Показател Брой точки Постигнати 

А 1. Дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен 

„доктор“ 

50 50 

Б 2. Дисертационен труд за присъждане 

на научна степен „доктор на 

науките“ 

100 - 

В 3. Хабилитационен труд – монография  100 - 

 4. Хабилитационен труд – научни 

публикации (не по-малко от 10) в 

издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация  

60/n за 

всяка 

публикация 

180.07 

Г 5. Публикувана монография, която не 

е представена като основен 

хабилитационен труд 

100 - 

 6. Публикувана книга на базата на 40 - 
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защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ или за 

присъждане на научна степен 

„доктор на науките“ 

 7. Статии и доклади, публикувани в 

научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация 

30/n или 

разпределени 

в съотно-

шение на 

базата на 

протокол за 

приноса 

 

130 

 8. Статии и доклади, публикувани в 

нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове  

10/n или 

разпределени 

в съотно-

шение на 

базата на 

протокол за 

приноса 

 

76.66 

 

 

9. Студии, публикувани в научни 

издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация  

45/n или 

разпределени 

в съотно-

шение на 

базата на 

протокол за 

приноса 

- 

 10. Студии, публикувани в 

нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове 

15/n или 

разпределени 

в съотно-

шение на 

базата на 

протокол за 

приноса 

 

- 

 11. Публикувана глава от 

колективна монография 

20/n 5 

 12. Създадени линии и сортове, 

породи/раси животни с n 

участници 

50/n - 

Д 13. Цитирания или рецензии в 

научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация 

или в монографии и колективни 

томове 

15 195 

 14. Цитирания в монографии и 

колективни томове с научно 

рецензиране 

10 70 
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 15. Цитирания или рецензии в 

нереферирани списания с научно 

рецензиране  

5 5 

Е 16. Придобита научна степен 

„доктор на науките“ 

40 - 

 17. Ръководство на успешно 

защитил докторант (n е броят 

съръководители на съответния 

докторант) 

40/n - 

 18. Участие в национален 

научен или образователен проект 

15 30 

 19. Участие в международен 

научен или образователен проект 

20 80 

 20. Ръководство на национален 

научен или образователен проект 

30 150 

 21. Ръководство на 

международен научен или 

образователен проект 

40 - 

 22. Публикуван университетски 

учебник или учебник, който се 

използва в училищната мрежа 

40/n - 

 23. Публикувано университетско 

учебно пособие или учебно 

пособие, което се използва в 

училищната мрежа 

20/n - 

 24. Патенти, изобретения, 

технологии с n участници 

50/n - 

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 

ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” 
 

Кандидатът трябва да притежава: 

• научни трудове, публикувани в научни издания или научни сборници (с редактор, 

не представени в предходни конкурси), от които 5 бр. индивидуални, или 

кандидатът да е водещ автор и 3 бр. публикации в списания публикувани в 

международни списания, индексирани в световните бази данни (Web of Science и 

Scopus); 
 

/ 12 бр.от представените от кандидата- гл.ас.д-р Ангел Атанасов Ферезлиев  научни трудове са 

публикувани в научни издания или научни сборници (с редактор, не представени в предходни конкурси), 

от които 7 публикации са индивидуални или кандидатът е първи автор и 17 бр. публикации в списания 




