
 
СПРАВКА САМООЦЕНКА  

на гл. ас. д-р Ралица Светлозарова Костадинова 
за изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност  

„ДОЦЕНТ“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, установени в 
ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и изискванията на Нов български университет 

 

Област 3. Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 
3.2. Психология,  3.3. Политически науки, 3.4. Социални дейности, 3.5. Обществени 
комуникации и информационни науки, 3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 

3.8. Икономика, 3.9. Туризъм 

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните 
научни степени и академични длъжности 

 

Група от 
показатели 

Съдържание Доктор 
Доктор на 

науките 

Главен 
асистент 

Доцент Професор 
Изпълнен 

брой точки 

А Показател 1 50 50 50 50 50 50 

Б Показател 2 - 100 - - -  

В Показател 3 - - - 100 100 100 

Г 
Сума от 
показателите 
от 4 до 10 

30 

  
100 - 

200 (100 
за ПН 
3.6) 

200 (100 за 
ПН 3.6) 

500 

Д 
Сума от 
показателите 
от 11 до 13 

- 100 - 50 100 205 

Е 
Сума от 
показателите 
от 14 до 21 

- - - - 100 90  

Ж 
Сума от 
показателите 
от 22 до 34 

- 100 - 50 100 145  

З 
Сума от 
показателите 
от 35 до 41 

- - - 70  100 145  

И 
Сума от 
показателите 
от 42 до 49 

- 100 - 50 100 95  

 
 
  



Таблица 2. Брой точки по показатели 

 

Група от 
показатели 

Показател Брой точки 
Изпълнен брой 

точки  

А 

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

Дисертационен труд на тема „Транспортни престъпления“, 
защитен на 18.10. 2011 г 

Приложение №1. Доказателства за защитен дисертационен 
труд на тема „Транспортни престъпления“ 

50 

 

 

50 

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

100 
 

В 

3. Хабилитационен труд – монография 

Монографичен труд: Костадинова, Ралица. (2019). Условното 

осъждане по българското наказателно право,София: 

Издателство на НБУ. ISBN 978-619-233-068-2. 

Приложение №2. Доказателства за монографичен труд 

„Условното осъждане по българското наказателно право“ 

100 

 

100 

 
 

 
 

 

Г 

4.  Публикувана монография, която не е представена като 
основен хабилитационен труд 

100 
 

5.  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"  

 

Костадинова, Ралица. (2012). Транспортни престъпления, 

София: Сиела, ISBN: 978-954-28-1059-9. 

 

Приложение №3. Доказателства за публикувана книга на базата 

на защитен досертационен труд 

 

75 

 

 

75 

6.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 
научна информация 

30/n 
 



 

Група от 
показатели 

Показател Брой точки 
Изпълнен брой 

точки  

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с 
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 
томове 

26 броя статии и доклади, публикувани в нереферирани 
списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 
колективни томове 

Приложение №4. Списък на 26 публикации по показател 7 от 
Група Г и доказателства.  

10/n 

 

 

260 т. 

8. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
ипформация 

45/n 
 

9.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно 
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 
 
1 студия, публикувана в чужбина  
 
Приложение №5. Доказателства за 1 студия, публикувана в 
редактиран колективен том, издаден в чужбина. 

 

15/n 

 

 

15 т. 

 

10. Публикувана глава от колективна монография 20/n  

 Общо по показатели Г – 4 до 10 
Изискуем 
200 

 
Изпълнен 
500 т. 

Д 

11.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация или в монографии и колективни томове 

15 
 

12. Цитирания в монографии и колективни томове с научно 
рецензиране 

15 броя цитирания в монографии и колективни томове с научно 
рецензиране 

Приложение №6. Справка за цитиранията 

Приложение №7. Анализ на цитиране на публикациите на 
Ралица Костадинова,СА-16-2019, изготвена от Библиотека на 
НБУ 

  

 

150 т. 



 

Група от 
показатели 

Показател Брой точки 
Изпълнен брой 

точки  

13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно 
рецензиране 

11 броя цитирания в нереферирани списания с научно 
рецензиране 

Приложение №6. Справка за цитиранията  

Приложение №7. Анализ на цитиране на публикациите на 
Ралица Костадинова,СА-16-2019, изготвена от Библиотека на 
НБУ 

5 

 

55 т.  

 Общо по показатели Д – 11 до 13 Изискуем 50 

 

Изпълнен 205 
т.  

 

Е 

14. Придобита научна степен "доктор на науките" 40  

15. Ръководство на успешно защитил докторант 

(n е броят съръководители на съответния докторант) 
40/n 

 

16. Участие в национален научен или образователен проект 15  

Участие в 2 проекта  

 

Приложение №8. Доказателство за участие и ръководство в 
национален научен или образователен проект  

 

 

15 

15  

Общо: 30 т.   

   

17. Участие в международен научен или образователен проект 20  

18. Ръководство на национален научен или образователен 
проект 

Ръководство на 1 проект  

Приложение №8. Доказателство за участие и ръководство в 
национален научен или образователен проект 

30 

 

30 

 

 



 

Група от 
показатели 

Показател Брой точки 
Изпълнен брой 

точки  

 

19. Ръководство на международен научен или образователен 
проект 

40 
 

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се 
използва в училищната мрежа 

40/n 
 

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно 
пособие, което се използва в училищната мрежа 

20/n 
 

 

3 публикувани учебни пособия   

Приложение №9. Доказателство за публикувано 
университетско пособие  

 

10 

10 

10 

Общо: 30 т.  

 Общо по показатели Е – 14 до 21 Изискуем 0 
Изпълнени  

90 

Ж 
22. Наличие на изследователска програма или творческа 
програма 

10 
 

 

23. Членство в национални и/или международни организации и 

асоциации в съответното професионално направление  

Членство в 2 организации  

Приложение №10. Доказателства за членство в организации 

в областта на правото 

10 

10 

10  

Общо: 20 т.   

 
24. Научни публикации, различни от представените при 

завършването на доктурантурата 
10 

 

 

5 публикации, различни от представените при завършването на 

доктурантурата 

 

Приложение №11. Списък на публикациите и копие от тях  

 

 

50 т.  

 

 25. Участие в изследователски или творчески проект  10  

 

26. Приложени в практиката резултати от научните изследвания 

и други продукти на интелектуалната собственост и/или 

създадени произведения на изкуството с международно 

признание.  

10 

 



 

Група от 
показатели 

Показател Брой точки 
Изпълнен брой 

точки  

 

27. Участие в борда/управителния съвет на национални и/или 

международни организации и асоциации в съответното 

професионално направление 

10 

 

 
28. Превод на научен/публицистичен труд или голяма 

художествена творба на български език 
10 

 

 
29. Водени публични лекции от името на НБУ по покана на ВУ 

или престижни национални/международни организации  
10 

 

 
30. Иницииране/активно участие в създаването на успешно 

стартирала нова програма 
15 

 

 

31. Участие в усъвършенстване на програма и развитие на 

курсове към програми  

 

Разработване на курсове за различни програми и департаменти 

в НБУ 

Приложение №12. Доказателство за разработени и 

преподавани курсове 

10 

 

10 т. 

 

32. Организиране и провеждане на научна школа, 

общоуниверситетски научен семинар, научна конференция, 

научен конгрес, творчески фестивал  

 

Организиране и провеждане на конференции, дискусии, 

публични лекции, цикъл лекции в български и чуждестранни 

лектори 

 Приложение №13. Доказателства за организирани събития 

20 

 

 

 

 

20 т. 

 

33. Създаване и развитие на научен/творчески колектив или на 

научна/творческа школа 

 

Създаване и ръководене на Кръжок по Наказателно право  

Приложение №14. Препис извлечение от заседание. на 

Съвет на департамент Право  

25 

 

25 т. 

 

 

34. Доказани професионални приложни умения в съответната 

научна област и професионално направление 

 

Експертна дейност в  областта на законодателството  

Приложение 15. Служебна бележка от Народното събрание 

на Република България   

20 

 

20 т. 



 

Група от 
показатели 

Показател Брой точки 
Изпълнен брой 

точки  

 

 Общо по показатели Ж – 22 до 34 Изискуем 50 
Изпълнени  

145 т.   

З 

35. Средна оценка от анкетите за удовлетвореност на 

студентите от курс и преподавател над 4.00  

 

Средната оценка за удовлетвореност е над 4.55 при максимална 

5.00 

 

Приложение №16. Доказателство за оценката на студентите 

10  

 

10 т. 

 

36. Авторски учебни материали за поне един курс в книжен вид 

и/или Мудъл  

 

 

През периода 2012-2019 г- развито ниво на Мудъл и публикувани 

учебни материали  

Приложение №17. Доказателства за публикуваните авторски 

материали 

20 

 

 

 

20 т. 

 

37. Съвместна работа със студенти в изследователски или 

творчески проекти 

 

 Организиране на събития за студенти, рецензент на докладите, 

отговорник за Алумни на НБУ  

 

Приложение №18. Доказателства за съвместната работа със 

студентите 

20 

 

 

20 т. 

 
38. Ръководство/рецензии на успешно защитили дипломанти или 

участие в комисии за държавни изпити 
20 

 

 39. Осигурени практики или стажове на студенти  10  

 
Приложение №19. Доказателства за осигурени практики и 

стажове  
 

10 т. 

 

40. Осигурено участие на студенти в творчески изяви извън НБУ, 

национални и международни състезания, олимпиади, форуми 

 

20 

20  т 



 

Група от 
показатели 

Показател Брой точки 
Изпълнен брой 

точки  

Многобройни участия на студентите извън НБУ и на национални 

състезания  

Приложение №20. Доказателства относно осигурено участие 

на студенти на НБУ 

 Общо по показатели З – 35 до 41 
Изискуем 

 70 

Изпълнени  

80 т.  

И 

42. Участие като обучаем в програма за обучение  

 

Участие  в 2 обучения  

Приложение №21. Служебна бележка от ЦКРОР  

10 

 

10  

 

43. Участие като обучител  

Участие в 2 обучения  

Приложение №22. Удостоверение за участие като обучител 

20 

 

20 т. 

 

44. Изпълнение на академичните задължения 

 

Пълно изпълнение на аказемичните задължения  

Приложение №23 . Служебна бележка от ръководителя на 

департамент Право 

10 

 

10 т. 

 
45. Участие/ръководство по проект, по който са привлечени 

външни средства и/или студенти в НБУ 
20 

 

 

46. Участие в комисии към факултетите 

  

2 участия   

 

Приложение №24. Служебна бележка от Декана на МФ на 

НБУ и от Ректора на НБУ 

20 

 

20 т- 

    

 

47. Участие в Програмен съвет, Факултетен съвет и/или 

Академичен съвет  

 

15 

 

 

48. Участие в академичната администрация  

Директор на магистърска програма Право през периода 2004-

2013 г 

 Приложение №25. Служебна бележка от отдел „Човешки 

ресурси“ на НБУ 

25 

 

25 т. 



 

Група от 
показатели 

Показател Брой точки 
Изпълнен брой 

точки  

 

49. Няма наказания по КТ  

Приложение №26. Служебна бележка от отдел „Човешки 

ресурси“ на НБУ 

10 

10 т. 

    

 Общо по показатели И – 42 до 49 Изискуем 50 Изпълнени 95   

 

26 броя приложения, както следва: 

1. Приложение №1. Доказателства за дисертационен труд на тема „Транспортни 
престъпления“; 

2. Приложение №2. Доказателства за монографичен труд „Условното осъждане по българското 
наказателно право“, С., НБУ, 2019; 

3. Приложение №3. Доказателства за публикувана книга на базата на защитен дисертационен 
труд – „Транспортни престъпления“; 

4. Приложение №4. Списък на 26 публикации по показател 7 от група Г и доказателства; 
5. Приложение №5. Доказателства за 1 студия, публикувана в редактиран колективен  том, 

издаден в чужбина; 
6. Приложение № 6.  Справка за цитиранията; 
7. Приложение №7. Анализ на цитиране на публикациите на Р. Костадинова, № СА-16-2019, 

изготвено от Библиотеката на НБУ; 
8. Приложение №8. Доказателство за участие и ръководство на национален научен или 

образователен проект ; 
9. Приложение № 9. Доказателства за публикувано университетско учебно пособие или учебно 

пособие, което се използва в училищната мрежа 
10. Приложение №10. Доказателства за членство в национални и/или международни 

организации и асоциации в съответното професионално направление; 
11. Приложение №11. Списък на публикации, различни от представените при завършване на 

доктурантурата и копие от тях; 
12. Приложение №12. Доказателство за разработени и преподавани курсове; 
13. Приложение №13. Доказателства за организирани събития; 
14. Приложение №14. Препис извлечение от заседание на Съвет на департамент Право; 
15. Приложение №15. Служебна бележка от Народно събрание; 
16. Приложение №16. Доказателства относно средната оценка от анкетите за удовлетвореност 

на студентите от курс и преподавател; 
17. Приложение №17. Доказателства за публикувани авторски учебни материали за поне един 

курс в книжен вид и/или Мудъл; 
18. Приложение №18. Доказателства за съвместна работа със студенти в изследователски или 

творчески проекти; 
19. Приложение №19. Доказателства относно осигурени практики или стажове на студенти; 
20. Приложение №20. Доказателства за осигурено участие на студенти в творчески изяви извън 

НБУ, национални и международни състезания, олимпиади, форуми; 



21. Приложение №21. Служебна бележка за участие като обучаем в програма за обучение; 
22. Приложение №22. Удостоверение за участие като обучител; 
23. Приложение №23. Служебна бележка от ръководителя на департамент Право за 

изпълнение на академичните задължения; 
24. Приложение № 24. Служебна бележка от Декана на МФ и Ректор ана НБУ; 
25. Приложение №25. Служебна бележка от отдел „Човешки ресурси“ на НБУ; 
26. Приложение №26. Служебна бележка от отдел „Човешки ресурси“ на НБУ.  

 

9.12. 2019 г.  

гр. София       

          С уважение: .................................. 

            Ралица Костадинова 

 


