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І. Учебно-преподавателска дейност ІІ. Научно-изследователска дейност 

Нехабилитирани преподаватели Нехабилитирани преподаватели 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

56 и повече точки положителна 40 31 и повече 

точки 

положителна 40 

46-55 точки задоволителна 20 26 – 30 точки задоволителна 20 

по-малко от 46 точки незадоволителна 0 по-малко от 26 

точки 

незадоволителна 0 

Хабилитирани преподаватели Хабилитирани преподаватели 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

66 и повече точки положителна 40 56 и повече 

точки 

положителна 40 

56 – 65 точки задоволителна 20 41 – 55 точки задоволителна 20 

по-малко от 56 точки незадоволителна 0 по-малко от 41 

точки 

незадоволителна 0 

 

 

 

 

 



ІII. Участие в дейността на академичната 

общност 

ІV. Студентско мнение 

Нехабилитирани преподаватели Нехабилитирани преподаватели 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

6 и повече точки положителна 20 брой на точките, по-

голям от 44  

положителна 20 

4-5 точки задоволителна 10 брой на точките, по-

голям или равен на 

30 и същевременно 

по-малък или равен 

на 44 

задоволителна 10 

по-малко от 4 точки незадоволителна 0 брой на точките, по-

малък от 30 

незадоволителна 0 

Хабилитирани преподаватели Хабилитирани преподаватели 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

26 и повече точки положителна 20 брой на точките, по-

голям от 46  

положителна 20 

16 – 25 точки задоволителна 10 брой на точките, по-

голям или равен на 

32 и същевременно 

по-малък или равен 

на 46 

задоволителна 10 

по-малко от 16 точки незадоволителна 0 брой на точките, по-

малък от 32 

незадоволителна 0 



Формиране на общата оценка от основата на личния отчет: 

 
 Ако сумата от количествените оценки по четирите критерия е по-голяма от 80, то общата оценка от атестацията е положителна; 

 Ако сумата от количествените оценки по четирите критерия е в интервала [50, 80] (т.е. по-голяма или равна на 50 и 

същевременно по-малка или равна на 80), то общата оценка от атестацията е задоволителна; 

 Ако е получена незадоволителна оценка по поне един от първите два критерия (учебно-преподавателска дейност или научно-

изследователска дейност), то общата оценка от атестацията е незадоволителна. Общата оценка от атестацията е незадоволителна 

и когато сумата от количествените оценки по четирите критерия е по-малка от 50. 

 
 


