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ПРАВИЛНИК 
ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 
в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Част I. Общи положения 
Чл. 1.  Този правилник е изработен на основание на чл. 30, ал. 1 т.8 и в 

съответствие с изискванията на чл. 57 от Закона за висшето образование (ЗВО). С него се 
определя реда и начина за атестиране на академичния състав в УАСГ.  

Чл. 2.  Атестирането е елемент от политиката на висшето училище за осигуряване и 
поддържане на високо качество на обучението и на академичния му състав. 

Чл. 3.  Чрез атестирането на академичния състав на висшето училище се цели:  
(1) да се оцени приноса на членовете на академичния състав в учебната, 

научноизследователската и друга дейност на УАСГ; 
(2) да се отчете изпълнението на направените препоръки на членовете на 

академичния състав при последното им атестиране; 
(3) да се стимулира професионалното развитие на членовете на академичния 

състав и повишаването на качеството на осъществяваното от тях обучение; 
(4) да се определи редът за освобождаване от длъжност на членове на 

академичния състав които изостават в научното и педагогическото си развитие и нямат 
принос в учебната, административната, научноизследователската и друга дейност във 
висшето училище, в съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВО. 

Чл. 4.  На атестиране по този правилник подлежи академичния състав на УАСГ: 
преподаватели, старши преподаватели, асистенти, главни асистенти, доценти и професори, 
наричани по-долу общо „преподаватели”. Не подлежат на атестация  лицата с присъдено 
почетно звание „доктор хонорис кауза”, гост преподавателите по чл. 56 от Правилника за 
устройство и дейност на УАСГ (ПУД); хоноруваните преподаватели по чл. 57 от ПУД и 
външните специалисти по чл. 58 от ПУД. 

Чл. 5.  Сроковете за атестиране са: три години за нехабилитираните лица и пет 
години за хабилитираните. Те започват да текат от датата на назначаване на настоящата 
академична длъжност на преподавателите. 

Чл. 6.  От атестиране се освобождават:  
(1) председателите и членовете на комисиите по чл. 9 и чл. 10; 
(2) ректорът и заместник - ректорите; деканите; заместник - деканите; 

ръководителите на катедри и центрове;  
(3) преподаватели, на които до навършване на пенсионна възраст остават по-

малко от три години за нехабилитираните и по-малко от пет години за хабилитираните лица; 
Чл. 7.  За лицата, освободени от атестация, съгласно чл. 6, ал. 2, атестационният 

период започва да тече след освобождаването им от длъжност.   
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Чл. 8.  При продължително отсъствие на преподаватели от работа, срокът за 
атестиране се удължава с времето, през което са отсъствали. Удължението може да се ползва 
при: 

(1) отпуск по майчинство и гледане на дете до 3 годишна възраст; 
(2) отсъствие от работа поради болест повече от 1 година общо за атестационния 

период; 
(3) отсъствие от работа поради избор в държавни и местни органи на властта или 

поради програми с продължителност над една година;  
(4) други специфични случаи, по решение на декана на факултета. 

Част II. Органи по атестирането 
Чл. 9.  Комисията за осигуряване и оценяване на качеството в УАСГ (КООК): 

(1) администрира процедурите по атестация и следи за своевременното им 
провеждане и приключване; 

(2) извършва вътрешен одит на процедурите по атестация на преподавателите; 
(3) организира обучение на органите по атестирането. 

Чл. 10.  Във всеки факултет се организира комисия по атестиране на академичния 
състав (КААС). Комисията се състои от най-малко трима хабилитирани преподаватели – 
председател и двама или повече членове. Избира се от факултетния съвет, за неговия мандат, 
по предложение на деканския съвет. Едно лице не може да участва в състава на комисията 
повече от два последователни мандата. 

Чл. 11.  Въз основа на решението на факултетния съвет, ректорът издава заповед за 
назначаване на председател и членове на всяка комисия. 

Чл. 12.  На основание чл. 107, ал. 3, т. 10 от Правилника за устройство и дейност на 
УАСГ (ПУД), в състава на КААС за всеки факултет може да се включи и представител на 
Студентския съвет, избран от Общото събрание на Студентския съвет. Председателят на 
Студентският съвет е длъжен да информира за избора ректора на УАСГ преди датата на 
издаване на заповедта по предходния член.  

Чл. 13.  Комисията за атестиране на академичния състав на свои редовни заседания 
разглежда представените документи и оценява работата на преподавателите. Решенията се 
вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство. Заседанията са редовни, ако присъстват 
поне две трети от членовете на комисиите. 

Чл. 14.  Процесът по атестирането на преподавателите се ръководи от заместник- 
ректора по учебна дейност, качество и акредитация, който:  

(1) издава заповеди за разрешаване на административни проблеми при 
атестирането; 

(2) предлага на ректора на УАСГ за наказание длъжностни лица и преподаватели, 
който не изпълняват задълженията си по този правилник; 

(3) назначава комисии за разглеждане на жалби, срещу оценката, дадена им от 
КААС. 

Чл. 15.  Заместник-деканите по учебната част на факултетите създават и поддържат 
регистър на атестираните членове на академичния състав. В него за всеки преподавател се 
съхранява следната информация: лични данни, датата на последната атестация, получените 
точки по всеки критерий и комплексната оценка; препоръките, дадени в протокола на КААС 
(ако има такива), както и основанията за отлагане на атестация по чл. 8 или за освобождаване 
от атестация лица по чл. 6. 

Чл. 16.  Ръководителите на катедри:   
(1) проверяват и заверяват атестационните карти на преподавателите; 
(2) правят предложения за промяна на специфични коефициенти в 

атестационните карти на преподавателите, указани в чл. 35; 
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Част III. Проучване на студентското мнение   
Чл. 17.  Проучването на студентското мнение се извършва в края на всеки семестър 

под формата на анонимна анкета, организирана от Студентския съвет на УАСГ.  
Чл. 18.  Студентите оценяват всички преподаватели, които са им водили лекции и / 

или упражнения през семестъра, чрез попълване на анкетна карта, по образеца в Приложение 
№ 1. На оценяване от студентите подлежат и освободените от атестиране лица. 

Чл. 19.  Чрез анкетата се проучва удовлетворението на студентите от работата на 
техните преподаватели. 

(1) Студентите оценяват преподавателите по следните критерии: 
1. компетентността на преподавателя,  
2. начина на излагане на лекционния материал или задаване на упражненията; 
3. отношението на преподавателя към студентите и учебния процес; 
4. качество на предоставените от преподавателя учебни материали: учебници, 

записки от лекции, ръководства за упражнения, примери за изпълнение на 
упражненията  

5. онагледяване на учебния материал при преподаване; 
6. предварително оповестяване на ясни правила и критерии за заверка и 

оценяване; 
7. начин на заверка на проекти и упражнения: своевременно заверяване, ясни 

указания за коригиране на грешките; 
8.  дисциплината с часовете, осигурена от преподавателя. 

(2)  За всеки критерии, посочен в ал. 1, студентите поставят оценка от 0 до 5. 
(3)  Оценките по отделните критерии в ал. 1 за всеки преподавател се осредняват.   
(4)  Крайната оценка от проучване на студентското мнение се формира от сумата 

на средните оценки по ал. 3.  
Чл. 20.  Анкетните карти се попълват в електронен вид и не съдържат името и 

факултетния номер на студента. Изпрашат се на адреса на студентския съвет, като в писмото 
се съдържа идентификация на изпратилия го студент.  При приемане на анкетните карти, 
членовете на студентския съвет проверяват коректното попълване на картите и връщат за 
корекция непълните и формално попълнени карти. 

Чл. 21.  Попълването и предаването на анкетната карта е задължително за всички 
студенти в УАСГ. На студентите, които не са предали анкетните си карти до края на 
семестъра, може да може да бъде отказано административно обслужване от факултетните 
канцеларии. 

Чл. 22.  Председателят на Студентския съвет предава в канцелариите на 
факултетите заверен от него списък на студентите, попълнили анкетните си карти преди края 
на седмицата за заверка. На студентите, предали анкетните си карти по-късно, той издава, 
служебна бележка, която да предоставят в канцеларията на своя факултет. 

Чл. 23.  До края на изпитната сесия, председателят на Студентския съвет предава 
анкетните карти на председателя на факултетната КААС, който ги обработва и съхранява.  
КААС съставя формуляр за проучване на студентското мнение по образеца в Приложение № 
2 и го предава на декана на факултета. 

Чл. 24.  (1) Деканът изготвя доклад за резултатите от проучването на студентското 
мнение и препоръчва мерки за подобряване качеството на обучението във факултета.  

(2) Докладът се разглежда на декански съвет и/или факултетен съвет и се 
набелязват конкретни действия за повишаване удовлетвореността на студентите. 

(3) Копие от доклада за резултатите от анкетирането, заедно с обобщените 
резултати от анкетирането на студентите се предават в Центъра по качество и акредитация. 
Ръководителят на центъра изготвя обобщен доклад за УАСГ и го предоставя за ректора и 
заместник-ректора по учебна дейност, качество и акредитация. 
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Част IV. Провеждане на атестирането   
Чл. 25.  Заместник-деканите по учебната част на факултетите уведомяват писмено 

подлежащите на атестиране преподаватели и ръководилите на техните катедри най-малко 
три месеца преди изтичане на сроковете по чл. 5. Уведомлението съдържа данните, 
съхранявани в регистъра по чл. 15 и посочва датата на която изтича срока на атестацията.  

Чл. 26.  Ако по времето, когато преподавателят трябва да получи уведомлението по 
предходния член, той отсъства от работа поради отпуск, командировка или други 
уважителни причини, уведомлението му се връчва в първия му работен ден след това. Ако 
закъснението при връчване на уведомлението е повече от един месец, деканът на факултета, 
по предложение на заместник-декана по учебната част, издава заповед за удължаване срока 
на атестацията.  

Чл. 27.  Най-малко петнадесет работни дни преди изтичане срока на атестацията, 
преподавателите предават на ръководителя на своята катедра следните материали (в цифров 
вид и на хартия): 

(1) атестационна карта по образеца в Приложение № 3, подписана от 
преподавателя; 

(2) списък на публикуваните материали, в т.ч. учебни материали, научни 
трудове, статии и други, заедно с доказателства за публикуването им; 

(3) документи, удостоверяващи дейности и факти, посочени в атестационната 
карта; 

(4) отчет за изпълнение на препоръките от предходното атестиране, ако има 
такива.  

Чл. 28.  В атестационната карта се включват дейности, които са извършени през 
последните три години за нехабилитирани лица и през последните пет години, за 
хабилитираните лица, дори и ако периода след последната атестация е по-голям. Данните за 
учебното натоварване се вземат отчетите за последните завършени шест семестъра за 
нехабилитирани лица и за последните десет завършени семестъра за хабилитирани лица. 

Чл. 29.  Ръководителят на катедра проверява подадените документи; заверява с 
подписа си атестационната карта на преподавателя и я предава на председателя на КААС, 
заедно с останалите материали по чл. 27 най-малко десет работни дни преди изтичане срока 
на атестацията.   

Чл. 30.  При открити технически грешки и неточности, ръководителят на катедра 
връща материалите на преподавателя, който е длъжен да ги коригира в срок от два работни 
дни. В такъв случай, ръководителят на катедра предава материалите най-късно пет работни 
дни преди изтичане срока на атестацията. 

Чл. 31.  Ако се констатира опит за измама при попълване на документите за 
атестация, преподавателят се санкционира съгласно действащите в УАСГ правилници. 

Чл. 32.  Комисията за атестация на академичния състав в УАСГ дава комплексна 
положителна или отрицателна оценка за работата на преподавателите, след като оценява чрез 
точкова система дейността им по следните критерии: 

(1) изпълнение на норматива за учебна заетост, за заеманата длъжност, съгласно 
решенията на Академичния съвет: водене на лекции, упражнения и учебни практики; 
ръководство на докторанти, специализанти и дипломанти; 

(2) публикувани учебни материали: учебници, записки от лекции, ръководства за 
упражнения и друга помощна литература; разработени нови учебни програми, задания за 
упражнения и практики, тестове за оценка знанията на студентите; 

(3) научна или художествено-творческа продукция, участие в договори за научни 
изследвания и международно научно сътрудничество; 

(4) получени награди за преподавателска и професионална дейност; отличия на 
ръководени от преподавателя студенти и отбори; творчески и професионални изяви, видът на 
които се определя по решение на съвета на катедрата.  
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(5) оценката на преподавателя, получена при проучване на студентското мнение.  
Чл. 33.  За преподаватели и старши преподаватели по смисъла на чл. 55 ал. 5 на 

ПУД, не се изискват дейности по алинеи 2 и 3 от предходния член.  
Чл. 34.  При необходимост, комисията може да изисква допълнителни сведения от 

атестирания или от ръководителя на неговата катедра, както и да направи проучвания за 
оценка дейността на атестирания и за достоверността на подадените от него материали. 

Чл. 35.  (1) КААС оценява подадените от атестирания документи и ги сравнява с 
заявените от него точки в атестационната карта. При установени несъответствия се правят 
корекции на заявените точки.  

(2) По предложение на ръководителя на катедра, КААС може да промени 
коефициентите в атестационната карта в част III.2 Участие в научно-изследователски 
договори и проекти и в част IV. Получени награди и отличия, така че да отчитат реалните 
приноси и постижения на атестирания. 

Чл. 36.  Окончателният резултат на преподавателя се формира от сбора на:  
(1) точките, заявени в атестационната карта, коригирани съгласно чл. 35; 
(2) крайната оценка от всички проучвания на студентското мнение за срока на 

атестацията, формирана съгласно чл. 19, ал. 4, умножена по броя на годините за атестиране, 
съгласно чл. 5. 

Чл. 37.  За положителна оценка от атестацията е необходим следния брой точки:  
(3) 340 точки за доценти и професори; 
(4) 200 точки за асистенти и главни асистенти; 
(5) 180 точки за преподаватели и старши преподаватели. 

Чл. 38.  Председателят и членовете на КААС съставят и подписват протокол за 
атестацията на всеки преподавател по образеца в Приложение № 4, който съдържа: броя 
точки по всеки от критериите в чл. 32; общия брой на точките и крайната комплексна оценка 
(положителна или отрицателна).  При положителна комплексна оценка, комисията може да 
укаже в протокола препоръки към атестирания за по-успешна академична работа.  

Чл. 39.  Общият брой на точките при атестация се намаляват: 
(1)  с 5% до 10% за неизпълнение на препоръките от предходното атестиране;  
(2)  с до 20 % за забавяне при предаването на материалите по чл. 27, 

пропорционално на закъснението, ако материали са предадени до датата за атестация. 
Чл. 40.  Преподаватели, които не са предали материалите за атестиране по чл. 27 до 

датата за атестация, служебно получават отрицателна комплексна оценка. В такива случаи се 
прилага следната процедура: 

(1) председателят на КААС информира писмено преподавателя, чрез 
деловодството на УАСГ, за получената отрицателна оценка и я съобщава на ръководителя на 
неговата катедра и заместник-декана по учебната част; 

(2) преподавателят, получил служебна отрицателна комплексна оценка, може да 
подготви материалите си за атестация след изтичане на срока по чл. 5 и да подаде молба до 
декана на своя факултет за откриване на процедура по атестацията му; 

(3) по решение на декана на факултета, КААС провежда атестация, като общият 
брой на точките на преподавателя се редуцира с 25%; 

(4) при получаване на положителна комплексна оценка от атестацията по 
предходната алинея, служебната отрицателна оценка се заличава.  

Чл. 41.  Комплексните оценки от атестацията се публикуват на Интернет страницата 
на факултета и се съобщават на всеки атестиран преподавател, преди изтичане срока на 
атестацията му, чрез писмо, изпратено на  E-mail адреса, посочен в атестационната му карта. 

Чл. 42.  При несъгласие с начина на провеждане на атестацията или с поставените от 
КААС оценки, атестираният и всеки член на комисията може в двуседмичен срок след 
публикуване на комплексната оценка да подаде жалба до: 
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(1)  контролния съвет на УАСГ за въпроси, свързани с администрирането на 
процедурата по акредитация; 

(2)  заместник-ректора по учебна дейност, качество и акредитация, по въпроси, 
свързани с оценяването. 

Чл. 43.  При получаване на жалба по предходния член, заместник-ректорът по 
учебна дейност, качество и акредитация в едноседмичен срок назначава комисия, която 
разглежда документите, представени за атестиране и изисква писмено становище от 
председателя на КААС и от подателя на жалбата. Поставената от тази комисия комплексна 
оценка на преподавателя е окончателна. 

Чл. 44.  Ако контролният съвет на УАСГ установи нарушение на процедурата по 
атестирането, ректорът на УАСГ може да отмени резултатите от атестирането и да постанови 
срок за провеждане на нова атестация. При установяване на сериозни нарушения, ректорът 
може да накаже виновните длъжностни лица, съгласно ПУД или да предложи 
отстраняването им от заеманата от тях длъжност.   

Чл. 45.  Когато преподавател получи втора отрицателна оценка при атестиране, 
заместник-деканът на неговия факултет е длъжен писмено да уведоми ректора на УАСГ.  

Част V. Преходни разпоредби   
Чл. 46.  Този правилник отменя всички приети преди него системи за атестиране на 

академичния състав и документите, свързани с тях. 
Чл. 47.  (1) Директорите на Центъра по приложна лингвистика и на Центъра по 

физическо възпитание и спорт имат правата и  задълженията на  ръководителите на катедри, 
произлизащи от този правилник.  

(2) Със своя заповед, заместник-ректорът по учебната част, качество и 
акредитация определя в кои факултети ще се извършва атестирането на преподавателите от 
Центъра по приложна лингвистика и на Центъра по физическо възпитание и спорт.  

Чл. 48.  Преподавателите, чиито срок за атестация е изтекъл или изтича до шест 
месеца след приемането на този правилник, се атестират в срок до шест месеца от 
приемането му, без да се изисква уведомление по чл. 25. В такива случаи, всички срокове на 
процедурата по атестиране се удвояват.  

Чл. 49.  Ректорът, деканите и ръководителите на катедри се задължават да 
оповестят приемането на  правилника и да разяснят на целия академичен състав на УАСГ 
задълженията им, произтичащи от него. 

 
Този правилник за атестиране на академичния състав в УАСГ е приет на редовно 

заседание на Академичния съвет на УАСГ на 18 май 2017 година (протокол № 19)  и е 
задължителен за всички преподаватели и студенти в университета. 

 
Вносител:  

проф. д.т.н. инж. Станислав Василев, 
ръководител на Център по качество и акредитация 

 

Приложения към Правилника за атестиране на академичния състав: 
Приложение № 1 към чл. 18: Анкетна карта за проучване на студентското мнение. 

Приложение № 2 към чл. 23: Формуляр за отчитане анкетирането на студентите. 

Приложение № 3 към чл. 27: Атестационна карта на преподавател. 

Приложение № 4 към чл. 38: Протокол на КААС за атестация на преподавател. 
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