
Група от 

показатели
Съдържание доктор 

доктор на 

науките

глав

ен 

асис

доце

нт
професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 0 100 0 0 0

В Показатели 3 или 4 0 0 0 100 100

Г Сума от показателите от 5 до 11 30 100 0 200 200

Д
Сума от показателите от 12 до 

15
0 100 0 50 100

Е
Сума от показателите от 16 до 

28 
0 0 0 0 150

Ж 0 0 40 50 70

З 0 0 40 70 70

И 0 0 40 50 70

5. Технически науки

Приложение 2: Минимални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата дейност на кандидатите за заемане на академичните 

длъжности по професионални направления, съобразени с ППЗРАСРБ и изискванията на Нов български университет

Конкурс за академична длъжност: доцент

Потенциален кандидат: Пламен Рилски

Област на висше образование: 

Професионално направление: 

5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика,     5.3. Комуникационна и 

компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.6. Материали и 

материалознание, 5.7. Архитектура, строителство и геодезия ,  5.8. Проучване, добив и обработка на 

полезни изкопаеми, 5.9. Металургия, 5.10. Химични технологии, 5.11. Биотехнологии, 5.12. Хранителни 

технологии, 5.13. Общо инженерство

Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности:

Сума от показателите от 29 до 

края (задължителни за НБУ)
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гл.  

ас.
доц. проф.

Определе-

ни от  

Закона

 От справката 

на кандидата

А 50 50 50 0 50

50

Б 0 0 0 0 100

100

100

60/n за 

всяка 

публикация

30

30

40

1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките“

В

3. Хабилитационен труд - монография 

0 100

Минимални изисквани точки по групи показатели за различните академични длъжности:

Група от 

показатели
Показател ⃰

Минимален брой 

точки в ГРУПА за 

длъжност:

 Общ брой 

точки от 

справката на 

кандидата (по 

ГРУПИ)

Брой точки по ПОКАЗАТЕЛИ:

"Проблеми на социалните домове за болни и стари хора"  (240стр.), 

с научен ръководител доц. д-р арх. Недялко Бончев                                  Рецензии: 

проф.д-р арх.Младен Мирянов, доц. д-р арх.Иван Данов   Становища: доц.д-р 

арх.Недялко Бончев, доц.д-р арх.Марта Петрова                                                                          

                Защита на 22.05.2013г,  Диплома No26 от 06.06.2013г

Монографичен труд на тема: „Архитектура за хората от третата 

възраст“ издателство на Нов Български Университет, ноември 2017, ISBN: 

978-954-535-991-0

Рилски, Пламен, "„Финишингови материали в домовете за хора от 

третата възраст“",  

Сборник научни публикации 6/2019–2020,  ISSN 1314-7188р стр.73-87

40/n или 

разпределен

и в 

съотношение 

на базата на 

протокол за 

приноса

20/n или 

разпределен

и в 

съотношение 

на базата на 

протокол за 

приноса

7. Научна публикация в издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация

8. Научна публикация в нереферирани списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове

100 100
4. Хабилитационен труд - научни публикации (не по-малко от 10) в издания, 

които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация

Г

5. Публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд

0 200 200 450

6. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен 

"доктор на науките"
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20

10/n

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Рилски, Пламен, "Осъзнати и НЕосъзнати принципи в Архитектурата на 

Класическия модернизъм",  

Сборник доклади от международна научна конференция "100 години 

Баухаус", НБУ 2019, ISBN (под печат)

20/n или 

разпределен

и в 

съотношение 

на базата на 

протокол за 

приноса

30/n

9. Публикувана глава от колективна монография

10. Реализирани авторски проекти в областта на архитектурата или дизайна

Г 0 200 200 450

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ                     

гр.София, жк Хиподрума  "Инглиш хоум"                      77м2 - в експлоатация

гр.София,кв.Банкя  „черногорската къща”        254м2          - в експлоатация

а) Еднофамилни 

ИНТЕРИОРИ

гр.София, ул.К. Кисимов "Бюти център "Еуфория“  75м2 - в експлоатация

гр.София, ул.Златен рог 20 "Офис Еуропак"              250м2 - в експлоатация

гр.София, кв.Люлин 2    „магазини + ресторант”    152м2 - в експлоатация

РЕКОНСРУКЦИИ + ИНТЕРИОР

гр.София, ул.Ю.Венелин, "Мезонетно Мартин"    160м2 - в експлоатация                                          

                            Реконструкция покрив и обединяване на жилище с подпокривен 

тавански етаж над него

с.Луково, общ.Реброво „арменската къща“     130м2          - в експлоатация

гр.София, кв.Бояна    "Явор"                                           1 200м2    - разр.за строеж

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

общ.Левски, с.Трънчовица; "Музей на Григор Вачков"        - в експлоатация

б) Многофамилни с офисни и търговски площи

гр.София, кв.Люлин 9    „Monternegro”                      9 000м2  - в експлоатация

гр.София, кв.Люлин 10  „JuMP_901”                            7 000м2   - в експлоатация

гр.София, кв.Люлин 1    „3 инвест”                                554м2    - в експлоатация

гр.София, ул 11.Август 4а, "Мезонет Аларик"         256м2 - в експлоатация

Цялостна реконструкция на гредова конструкция, нов вид покрив, нови 

разпределения
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35

10

3

3

3

2

10

10

10

10

10

10

40

40/n

10

20

20

4021. Ръководство на международен научен или образователен проект

15. Рецензии за реализирани авторски продукти в специализирани издания в 

областта на архитектурата или дизайна

Публикация в списание „Bravacasa” ISSN 1312-5974 от м.Декември 2005 от 

стр.199 до стр.201Заглавие на статията: "Да превърнеш дефекта в ефект"

0

11. Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на архитектурата или 

дизайна

Д

12. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове

Г 0 200 200 450

0 50 100 56

150 0

17. Ръководство на успешно защитил докторант (n е броят съръководители на 

съответния докторант)
18. Участие в национален научен или образователен проект

19. Участие в международен научен или образователен проект

20. Ръководство на национален научен или образователен проект

Е

16. Придобита научна степен "доктор на науките"

0

Публикация в списание „Bravacasa” ISSN 1312-5974 от м.Февруари 2006 от 

стр.72 до стр.79 Заглавие на статията: "Буркан със светулки"

Публикация в списание „Bravacasa” ISSN 1312-5974 от м.Февруари 2006 

стр.161 Заглавие на статията: "Двете лица на мезонета"

Публикация в списание „Bravacasa” ISSN 1312-5974  от м.Април 2007 от 

стр.168 до стр.173. Заглавие на статията: "Люлка за четиримата"

Публикация в списание „Bravacasa” ISSN 1312-5974  от м.Декември-Януари 

2016 от стр.94 до стр.96. Заглавие на статията: "Еуфория от красота"

13. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

14. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

д-р Климент Иванов,  Монографичен труд "Високото пространство в 

дневната при къщите" ISBN:9786192331511,  стр. 163

д-р Климент Иванов,  Монографичен труд "Високото пространство в 

дневната при къщите" ISBN:9786192331511,  стр. 165
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1 точка за 

всеки 5000 

лв.

40/n

20/n

20

40

10

20

10 10

10 10

22. Привлечени средства по проекти, ръководени от кандидата

23. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в 

училищната мрежа 

24. Публикувано университетско учебно пособие, което се използва в 

училищната мрежа

25. Публикувана заявка за патент или полезен модел

26. Призната заявка за полезен модел, патент или авторско свидетелство

0 150 0

70 70

30. Членство в национални и/или международни организации и асоциации в 

съответното професионално направление

Ж

29. Наличие на изследователска или творческа програма                         

40 50

Е 0

27. Награди на конкурси за архитектура или дизайн, дадени от национални 

професионални форуми и организации

28. Награди на конкурси за архитектура или дизайн, дадени от професионални 

форуми и организации в чужбина

Изследователската ми работа е насочена към Архитектурата за хората 

от третата възраст. Първият ми досег с нея като проектант беше във 

ФРГ, където участвах в проектирането на 3 сгради с такова 

предназанчение. То беше предшествано от многобройни интервюта с 

медицински и специализиран състав от функциониращи вече такива 

заведения, както и с настоящи и предстоящи потребители. Там видях 

нуждата от по-голямо теоретизиране на проблематиката и задаването 

на нови стандарти и гъвкавост за тази среда.  Така преди повече от 

20години започнах да задълбочавам  своите познания и да избистрям 

структурата на научния подход при проектирането на сгради и 

съоръжения за хора във възрастовата група 60+.

В резултат на което след написването и защитата на моя дисертационен 

труд продължих с проучването и систематизирането на тенденции и 

анализа на примери от световната практика. Тях обобщих в един 

тритомен труд, първата част от който беше публикуван с помощтта на 

издателството на НБУ.

Друг аспект в научно-изследователската ми дейност е моят интерес в 

сферата на Архитектурните технологии, които благодарение на моята 

проектантска и надзорна практика успявам да поддържам в крак с  

последните строителни тенденции.
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10 10

10

20 10

10

10

10

15

10

10

20

25

70 70

31. Научни публикации, различни от представените при завършването на 

докторатурата  (само за  АД "главен асистент" и  АД "доцент")

32. Участие в изследователски или творчески проект извън посочените в 

показатели 18 и 19. Отнася се само за академична длъжност "професор"

33. Приложени в практиката резултати от научни изследвания и други продукти 

на интелектуалната собственост и/или създадени произведения на изкуството с 

международно признание 

34. Участие в борда/управителния съвет на национални и/или международни 

организации и асоциации в съответното професионално направление

35. Превод на научен/публицистичен труд или голяма художествена творба на 

български език

36.  Водени публични лекции от името на НБУ по покана на ВУ или престижни 

национални/международни организации (или по покана на НБУ - за външни 

кандидати)

37. Иницииране/активно участие в създаването на успешно стартирала нова 

програма

Ж 40 50

Камара на архитектите в България (КАБ)

38. Участие в усъвършенстване на програма и развитие на курсове                        

39. Организиране и провеждане на научна школа, общоуниверситетски научен 

семинар, научна конференция, научен конгрес, творчески фестивал в НБУ (или по 

покана на НБУ - за външни кандидати)

40. Създаване и развитие на научен/творчески колектив или на научна/творческа 

школа

Участвал съм в създаването на тренинг курса по:                „Специализирани 

зони - Бизнес парк“ ARCM059

Изцяло съм преобразувал и осъвременил лекционните и тренинг курсове по:                                                                                                                     

                                                                                                                   

„Сградостроителство“  1-ва част (ARCM272 , ARCM160)  и 2-ра част  

(ARCM274,   ARCM167),                                                                                       

„Архитектурни конструкции“  1-ва част (ARCM021,  ARCM164, ARCM321)  и 2-

ра част  (ARCM221,  ARCM171, ARCM421)
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20 20

10 10

20 20

20 20

20 20

10 10

20

20

10 10

И 

49. Участие  като обучаем в програмата за обучение на преподавателския и 

административния състав на НБУ                                                                                     

Обучаем в програмата "Преподавателско кафене" (обучение по работа с 

Мудъл)

40

70 70

50

Ж 40 50

70

70 80

43. Авторски учебни материали за поне един курс в книжен вид и/или в "Moodle 

НБУ“

Разработени авторски материали и качени в Moodle за курсове:       ARCM272 

Сградостроителство І част,                                                                     ARCM274 

Сградостроителство  IІ част,                                                                        ARCM021 

Архитектурни конструкции І част,                                                           ARCM221 

Архитектурни конструкции IІ част

44. Съвместна работа със студенти в изследоватлски и/или творчески проекти                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

Подготовка на студенти от НБУ за участие в международен студентски 

конкурс за музейна сграда в Буенос  Айрес, Аржентина

45. Ръководство/рецензии на успешно защитили дипломанти или участие в 

комисии за държавни изпити                                                                                             

Рецензент на дипломни проекта за магистри.

46. Осигурени практики и/или стажове на студенти (удостоверява се от 

ръководителя на департамент)                                                                                               

Осигурена практика на 3 студента по Архитектура в моя офис 

"Архибау"ООД

47. Осигурено участие на студенти в творчески изяви извън НБУ, национални и 

международни състезания/олимпиади, национални и международни научни 

форуми                     

48. Преподаване в курсове на чужд език

50

70З 

42. Средна оценка от анкетите за удовлетвореност на студентите от курс и 

преподавател над 4,00

40

41. Доказани професионални приложни умения в съответната научна област и 

професионално направление                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                          Пълна 

проектантска правоспособност - от Камара на архитектите в България 

(КАБ)                                                                                                         Собствено 

проектантско бюро "Архибау ООД" от 2003 година с множество 

реализирани обекти и награда "Сграда на годината 2010"
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20 20

10 10

20

20

15

25

10 10

Изискванията на НБУ (групи Ж, З, И) за академичната длъжност "главен асистент" са за срок от пет години.

Изискванията на НБУ в групи Ж, И за академичните длъжности "доцент" и "професор" са за целия период, а за група З е за пет години.

Недостиг на точки по даден показател може да се компенсира с точки от други показатели САМО В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА 

                  и т.н. по групи и по показатели съгласно ЗРАСРБ

                  показател 6, Автор/и, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN/ISSN

Справката по Приложение 2 се придружава задължително от библиографско описание, оформено в следния вид:

Група  А, показател 1, Автор, Заглавие, Институция, Дата на защита, Ръководител, Рецензенти, Място на защита, Обем

Група  Б, показател 2, Автор, Заглавие, Институция, Дата на защита, Рецензенти, Място на защита, Обем

Група В, показател 3, Автор, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN

Група Г, показател 4, Автор, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN

                  показател 5, Автор, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN

⃰Посочените показатели се прилагат за щатни преподаватели, изпълнили съответната норма за основна заетост според Наредбата за заетостта на редовните 

Кандидатът въвежда данни само в жълтите клетки (с шрифт Italic ). 

И 40 50 70 50

50. Участие като обучител в програмата за обучение на преподавателския и 

административния състав на НБУ                                                                                

Обучител в програмата "Преподавателско кафене" (обучение по работа с 

Мудъл)
51. Изпълнение на академичните задължения: редовно участие в заседанията на 

департаментния съвет, спазване на приемното време, редовно провеждане на 

учебните занятия

Редовно участие в заседанията на департаментния съвет, 

Спазване на приемното време,

Редовно провеждане на учебните занятия

52. Участие /ръководство на проект, по който са привлечени външни средства 

и/или студенти в НБУ

53. Участие в комисии към факултетите

54. Участие в Програмен съвет, Факултетен съвет и/или Академичен съвет

55. Участие в академичната администрация на НБУ

56. Няма наказания по КТ

Няма наказания по КТ
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