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ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

ПРАВИЛА
ЗА ХОНОРУВАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Чл.1. Правилата за хоноруваните преподаватели и гост-преподавателите уреждат реда и условията
за привличане на хонорувани преподаватели и гост-преподаватели за нуждите на учебния процес във ВТУ
„Тодор Каблешков”, в съответствие със Закона за висшето образование и Правилника за устройството и
дейността на ВТУ „Тодор Каблешков”.
I.

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Чл. 2. (1) За хонорувани преподаватели във ВТУ могат да бъдат привличани чрез конкурс по
документи преподаватели и специалисти от страната и чужбина, чиято научна специалност отговаря на
характера на учебната дейност, за която кандидатстват.
(2) Длъжностите по ал. 1 са: хоноруван професор, хоноруван доцент и хоноруван асистент.
(3) Кандидатите за хоноруван професор и хоноруван доцент трябва да са хабилитирани лица
(професор или ст. н. с. І ст. - за хоноруван професор; доцент или ст. н. с. ІІ ст. – за хоноруван доцент).
(4) Избраните кандидати получават права на хонорувани преподаватели за срок 3 години, след
което срокът може да се удължава ежегодно с решение на Съвета на основното звено.
Чл. 3. (1) Инициатива за обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели имат катедрите,
които водят обучение по съответните дисциплини. В мотивирано предложение на Катедрения съвет до
Съвета на основното звено се посочват:
1. Научната специалност, по която се иска обявяване на конкурс;
2. Обемът на учебната работа (отделно за лекции и упражнения), която се предвижда да изпълнява
избрания кандидат и съответните учебни дисциплини;
3. Предлаган срок за подаване на документи за участие в конкурса от датата на обнародването.
(2) Съветът на основното звено взема решение по направеното предложение, като евентуално
променя параметрите по ал. 1, т. 2 и т. 3 и внася предложение за обявяване на конкурса в Академичния
съвет.
(3) Решение за обявяване на конкурса се взема от Академичния съвет.
(4) Конкурсите се обявяват в един ежедневник, като минималният срок за подаване на документи е
един месец от обнародването.
Чл. 4. Кандидатите за хонорувани преподаватели подават в Деловодството на ВТУ следните
документи:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Творческа автобиография;
3. Диплома (ксерокопие) за завършено висше образование;
4. Документ (ксерокопие) за научна степен (ако има такава);
5. Документ (ксерокопие) за научно звание (ако има такова) и декларация за научната специалност,
по която е получено.
Чл. 5. (1) Когато има кандидати по конкурса, Съветът на основното звено, предложило обявяване
на конкурса, избира докладчик - хабилитирано лице. Предложения за докладчик могат да се правят от
Катедрения съвет, инициирал обявяване на конкурса и от членовете на Съвета на основно звено.
(2) Срокът за изготвяне на доклад е 1 месец.
(3) Докладът се хонорува в размер: 5% от основната заплата на доцент във ВТУ.
Чл. 6. Хабилитираният състав на Съвета на основното звено извършва избора на базата на доклада.
Чл. 7. Бивши преподаватели във ВТУ „Т. Каблешков”, чиито основен трудов договор е прекратен,
могат да бъдат избирани за хонорувани преподаватели по реда на чл. 6, без обявяване на конкурс и избор
на докладчик по доклад на ръководителя на катедрата.
Чл. 8. (1) По изключение, с решение на Съвета на основното звено, където се налага да се водят
хонорувани часове, еднократно могат да се привличат хонорувани преподаватели с образователно

квалификационна степен „магистър” без конкурс, след предложение на катедра, водеща обучение по
съответната дисциплина. В предложението трябва да се даде информация по чл. 3, ал. 1, т. 2.
(2) Съветът на основното звено обсъжда кандидатурите след като му бъдат представени
документите по чл. 4.
Чл. 9 (1) За всяка учебна година Ректорът сключва с хоноруваните преподаватели граждански
договор за работа във ВТУ при спазване на реда, предвиден в утвърдената одитна пътека и при следните
условия:
1. Проведените часове се привеждат към упражнения и всеки час се заплаща по тарифа за
възнаграждения на хонорувани и щатни преподаватели във ВТУ, приета от АС;
2. Хоноруваният преподавател се задължава да осигурява консултации на студентите по график
утвърден от ръководителя на катедрата;
3. Хоноруваните преподаватели по чл. 8, ал. 1, които притежават или са притежавали научно
звание, получават възнаграждение еднакво с тези по чл. 2, ал. 2.
(2) Катедрените съвети приемат натоварване на хоноруваните преподаватели за всяка учебна
година, без да внасят доклад за възлагане на часове в Съвета на основните звена.
(3) Учебен отдел поддържа регистър с личните данни, както и с материалите по привличането на
всички хонорувани преподаватели.
II.

ГОСТ – ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Чл. 10. За гост-преподаватели във ВТУ "Тодор Каблешков" могат да бъдат привличани за срок до
една година преподаватели и висококвалифицирани специалисти от страната и чужбина, които имат
научна степен и чиято научна специалност отговаря на характера на учебната дейност, която се предвижда
да извършват.
Чл. 11. Инициатива за покана на гост-преподаватели имат катедрите, които водят обучение по
съответните дисциплини. В мотивирано предложение на Катедрения съвет до Съвета на основното звено
се посочват:
1. Научната специалност, по която работи предлагания специалист;
2. Обемът на учебната работа, която се предвижда да изпълнява и съответните лекционни курсове;
3. Предлагана продължителност на действие на договора.
Чл. 12. Привличането на гост-преподаватели се извършва без конкурс, с решение на Съвета на
основното звено и решение на АС.
Чл. 13. (1) Отношенията на гост-преподавателите с ВТУ се уреждат с договор за срок не повече от
една година, при спазване на утвърдената одитна пътека.
(2) Договорът може да бъде подновяван за нов срок по реда на сключването му, след решение на
Съвета на основното звено.
Чл. 14 (1) Възнаграждението на гост-преподавателите за планираните им лекционни часове се
определя съгласно тарифа, приета от АС.
(2) При учебна заетост, различна от лекционни часове, възнаграждението се определя съгласно
действащата тарифа за възнаграждения на хонорувани и щатни преподаватели.
IІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Тези правила влизат в сила от деня на приемането им от АС на ВТУ „Тодор Каблешков” и
отменят „Правила за извънредни и хонорувани преподаватели и гост-преподаватели” приети на заседание
на АС с Протокол №7/ 28.03.2001 г. и изменени и допълнени на заседание на АС с Протокол №22/
07.11.2002 г.
Правилата са приети на заседание на АС с протокол № ……./ …… .

Председател на АС
Секретар на АС

