НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА
ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ПРАВИЛНИКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
(извадки от Правилника за РАС в ЛТУ)
I. За участие в процедура за заемане на академична длъжност „асистент“ (чл. 50а):
(5) Кандидатите подават заявление до ректора на ЛТУ в „Обща канцелария“ на
университета следните документи:
1. автобиография, европейски образец;
2. нотариално заверени копия на дипломи за завършено висше образование за ОКС
„бакалавър“ (ако има такава) и ОКС „магистър“;
3. нотариално заверени копия на диплома за ОНС „доктор“ (ако има такава)
или документ, доказващ докторантското им положение (ако има такъв);
4. удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
5. медицинско свидетелство;
6. свидетелство за съдимост;
7. списък на публикациите, изобретенията, цитиранията, рационализациите и други
научни и научно-приложни разработки (ако има такива).
(6) Документите по ал. 5 се представят в 1 екземпляр на хартиен носител и на електронен
носител.
(7) Документите по т. 2 и т. 3, ако са придобити в чужбина, следва да бъдат признати от
компетентните институции по законоустановения ред, което се доказва с представяне на
съответните документи.

II. За участие в конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“
(чл. 53):
(3) (Изм. и доп. – ЛТУ 2018) В срока по ал. 2 кандидатите подават до ректора на ЛТУ
заявление за допускане и участие в конкурса. Заявлението се подава в „Обща канцелария“ и към
него се прилагат следните документи:
1. автобиография по европейски образец;
2. (Изм. – ЛТУ 2018) нотариално заверени копия на дипломи за завършено висше
образование;
3. (Изм. – ЛТУ 2018) нотариално заверени копия на диплома/и за придобита
образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ (ако има такава);
4. документ за заемана академична длъжност, ако притежава такъв;
5. медицинско свидетелство;
6. свидетелство за съдимост;
7. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
8. (Ред. – ЛТУ 2018) списък на публикации, изобретения, цитирания и други научноприложни резултати;
9. документи и писмени материали, удостоверяващи други професионални и творчески
дейности и изяви по смисъла на чл. 52;
10. информационна карта по образец на български език;
11. декларация за съгласие за използване на лични данни, включително публикуване.
(4) (Нов – ЛТУ 2018) Документите по ал. 3 се представят в 1 екземпляр на хартиен
носител и на електронен носител (сканирани копия, записани на CD или флаш-памет).
(5) (Нов – ЛТУ 2018) Документите по ал. 3, т. 2 и т. 3, ако са придобити в чужбина, следва
да бъдат признати и легализирани от компетентните институции по законоустановения ред,
което се доказва с представяне на съответните документи.

III. За участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ (чл. 60):
(4) (Изм. и доп. – ЛТУ 2018) В срока по ал. 2 кандидатите подават до ректора на ЛТУ
заявление за допускане и участие в конкурса. Заявлението се подава в „Обща канцелария“ и към
него се прилагат следните документи:

1. автобиография по европейски образец;
2. (Изм. – ЛТУ 2018) нотариално заверени копия на дипломи за завършено висше
образование;
3. (Изм. – ЛТУ 2018) нотариално заверени копия на диплома/и за придобита
образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ (ако има такава);
4. документ за заемана академична длъжност;
5. медицинско свидетелство;
6. свидетелство за съдимост;
7. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
8. справка за изпълнение на минималните национални изисквания за академичната
длъжност „доцент“ и за допълнителните изисквания по чл. 2а, ал. 5 (ако има такива по образец
на ЛТУ);
9. справка за приносите в трудовете на кандидата, които не повтарят трудовете от
последния конкурс за заемане на академична длъжност и от последния защитен
дисертационен труд;
10. (Ред. – ЛТУ 2018) списък на публикации, изобретения и други научно-приложни
резултати;
11. документи и писмени материали, удостоверяващи други професионални и творчески
дейности и изяви по смисъла на чл. 52;
12. информационна карта по образец на български и английски език;
13. декларация за съгласие за използване на лични данни, включително публикуване.
(5) (Нова – ЛТУ 2018) Документите по ал. 4 се представят в 3 екземпляра на хартиен
носител и на електронен носител (сканирани копия, записани на CD или флаш-памет).
(6) (Нова – ЛТУ 2018) Документите по ал. 3, т. 2 и т. 3, ако са придобити в чужбина, следва
да бъдат признати и легализирани от компетентните институции по законоустановения ред,
което се доказва с представяне на съответните документи.
(7) Към комплектите документи кандидатите представят допълнително на хартиен и
електронен носител резюмета на трудовете им на български език и на един от езиците, които
традиционно се ползват в съответната научна област, с които участват в конкурса, които да не
повтарят представените.

IV. За участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ (чл. 65а):
(4) (Изм. и доп. – ЛТУ 2018) В срока по ал. 3 кандидатите подават до ректора на ЛТУ
заявление за допускане и участие в конкурса. Заявлението се подава в „Обща канцелария“ и към
него се прилагат следните документи:
1. автобиография по европейски образец;
2. (Изм. – ЛТУ 2018) нотариално заверени копия на дипломи за завършено висше
образование;
3. (Изм. – ЛТУ 2018) нотариално заверени копия на диплома/и за придобита
образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ (ако има такава);
4. документ за заемана академична длъжност;
5. медицинско свидетелство;
6. свидетелство за съдимост;
7. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
8. справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2а, ал. 2, 3 и 4
за академичната длъжност „професор“ и за допълнителните изисквания по чл. 2а, ал. 5 (ако
има такива по образец на ЛТУ);
9. справка за приносите в трудовете на кандидата, които не повтарят трудовете от
последния конкурс за заемане на академична длъжност и от последния защитен
дисертационен труд;
10. (Ред. – ЛТУ 2018) списък на публикации, изобретения, цитирания и други научноприложни резултати;
11. документи и писмени материали, удостоверяващи други професионални и творчески
дейности и изяви по смисъла на чл. 52;
12. информационна карта по образец на български език;
13. Декларация за съгласие за използване на лични данни, включително публикуване.
(5) (Нова – ЛТУ 2018) Документите по ал. 4 се представят в 4 комплекта, съдържащи един
екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител (сканирани копия, записани на CD

или флаш-памет).
(6) (Нова – ЛТУ 2018) Документите по ал. 4, т. 2 и т. 3, ако са придобити в чужбина, следва
да бъдат легализирани и признати от компетентните институции по законоустановения ред,
което се доказва с представяне на съответните документи.
(7) Към комплектите документи кандидатите представят допълнително на хартиен и
електронен носител резюмета на трудовете им на български език и на един от езиците, които
традиционно се ползват в съответната научна област, с кои- то участват в конкурса, които да
не повтарят представените, както и справка за научните приноси.

