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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков, 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 
ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА  

ЦЕНТЪР „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ“  
в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1.  Този правилник урежда основните положения по устройството и дейността на 

център „Физическа култура и спорт“ към Университета по архитектура, строителство и геоде-
зия, наричан по-нататък за краткост „Център“.  

Чл. 2.  Центърът е обслужващо звено към УАСГ в съответствие с чл. 25, ал. 3 от Закона 
за висшето образование и съгласно взето решение на Академичен съвет от 13 юли 2016 г. 
(Протокол № 10). 

Чл. 3.  Мястото на функциониране на Центъра е в сградата на УАСГ – Ректорат, стара 
сграда. 

Глава II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
Чл. 4.  (1) Основна функция и задача на Центъра е провеждането на задължителните 

занимания по физическо възпитание и спорт със студентите в УАСГ в съответствие със зало-
жените хорариуми по учебните планове на специалностите. Дейностите по ал. 1 формират 
задължителната преподавателска заетост на преподавателите в Центъра. Отчитането на 
тези дейности се извършва съобразно хорариумите по учебните планове и ръководените 
от преподавателите групи, съобразно общите правила за този вид работа, установени в 
УАСГ.  

 (2) Разпределението на часовете за заниманията се извършва за съответната учебна 
година по семестри. Спортните дисциплини, по които се провеждат заниманията със студен-
тите, се утвърждават ежегодно от заместник-ректора по учебната дейност, качество и акреди-
тация, като учебните програми се разработват след съгласуване с предложенията на Факултет-
ните съвети и се утвърждават от Академичния съвет на УАСГ. 
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(3) Разпределението и записването на студентите по спортни дисциплини се извър-
шва в началото на всеки семестър съобразно правила, определени от Центъра. Групите се фор-
мират съобразно естеството на избрания спорт и възможностите на Центъра за осигуряване на 
заниманията, съобразени с желанията на студентите, преподавателския състав и обезпечава-
нето им с материално-техническа база, средства и съоръжения. 

(4) Центърът обявява списъците със записаните студенти за всеки учебен семестър, 
както и графика (разписанието) на провежданите занимания по дни и часове от учебната сед-
мица и мястото на провеждането им. Списъкът със студентските групи с техните преподава-
тели и графикът (разписанието), се утвърждават от заместник-ректора по учебната дейност, 
качество и акредитация. Не се допуска промяна на избрания спорт по време на учебния семес-
тър.  

(5) След започване на всеки семестър, Центърът оповестява на студентите прави-
лата за провеждане на задължителните спортни занимания, формите на контрол (съгласувани 
предварително със Зам.-Ректора по учебни дейности, качество и контрол) и условията за 
получаване на семестриална заверка.  

Чл. 5.  (1) Организираната спортна дейност извън хорариума на задължителните за-
нимания на студентите по учебни планове се осъществява от Центъра, съвместно с Мла-
дежкия спортен клуб (МСК) УАСГ. Тези дейности не формират преподавателска заетост 
за преподавателите на основен трудов договор в УАСГ. Тяхното отчитане и заплащане 
се осъществява по ред, одобрен от заместник-ректора по учебни дейности, качество и ак-
редитация и утвърден от ректора на УАСГ. 

(2) В дейностите по ал. 1 се включват подготовка и участие на представителните спортни 
отбори на УАСГ в състезания от държавния календар. Подборът на студентите в представи-
телните университетски спортни отбори се извършва от Центъра и МСК.  

(3) За ръководители на спортните отбори на УАСГ се утвърждават лица, притежаващи 
необходимата компетентност по съответния вид спорт, доказана с официален документ за об-
разователен ценз и квалификация.  

 (4) Списъците със студентите в представителните спортни отбори, техните ръководи-
тели и графикът (разписанието) на тренировъчните занимания се утвърждават от заместник-
ректора по учебни дейности, качество и акредитация, в началото на всеки семестър. 

 (5) В дейностите по ал. 1 се включва и организацията и провеждането на различни спор-
тно-състезателни мероприятия и форуми от различно естество (състезания за преподаватели, 
за студенти, Спортист на годината, турнири за Купата на Ректора и др.). 

 (6) Центърът организира профилирано обучение по ски за студенти, докторанти, препо-
даватели и служители от УАСГ при правила, утвърдени от заместник-ректора по учебни дей-
ности, качество и акредитация.  

 (7) Центърът организира зимни и летни спортно-възстановителни лагери за деца на пре-
подаватели и служители, в които могат да бъдат включвани и други лица по установен за това 
ред. Организацията и начинът на провеждането на лагерите се одобряват от заместник-ректора 
по учебни дейности, качество и акредитация и се утвърждават от ректора на УАСГ. 

 (8) Участието на докторанти, специализанти, преподаватели и служители от УАСГ в 
различни спортни занимания – съобразно възможностите на Центъра, се извършва по правила, 
определени от Центъра, одобрени от заместник-ректора по учебни дейности, качество и акре-
дитация и утвърдени от ректора на УАСГ. 

Чл. 6.  Центърът може да предоставя и други спортни услуги на външни граждани, както 
и спортно-рехабилитационни услуги на студенти с отклонения в здравословното състояние 
съобразно правила, одобрени от заместник-ректора по учебната дейност, качество и акредита-
ция и утвърдени от ректора на УАСГ. 
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Чл. 7.  Центърът организира необходимите дейности, свързани с ползването, поддържа-
нето и подобряването на спортната материално-техническа база. 

Чл. 8.  Центърът реализира сътрудничество с други Висши училища, академии и образо-
вателни и спортни институции, както и с международни организации, с цел осъществяване на 
различни спортни мероприятия и срещи. 

 Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УП-
РАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 9.  (1) Центърът се състои от нехабилитирани лица на основен трудов договор – 
преподаватели и старши преподаватели, с оглед обезпечаване на основната функция и задача 
на Центъра – провеждането на задължителните занимания на студентите в УАСГ, съгласно чл. 
48 (2) от ЗВО. 

(2) Преподавателите в Центъра на основен трудов договор имат годишна нормативна 
заетост, определена в Наредбата за нормативната и наднормативната заетост на преподавате-
лите в УАСГ. Нормата на всеки преподавател се изпълнява от дейностите по чл. 4, ал. 1. Ос-
таналите дейности – извън задължителните занимания на студентите, се отчитат и заплащат 
по други правила, приети от Академичния съвет на УАСГ.  

(3) При обоснована необходимост в Центъра могат да бъдат привличани и хонорувани 
преподаватели. Хоноруваните преподаватели имат заетост съгласно сключените и подписани 
с тях граждански договори. 

(4) Органи на управление на Центъра са Ръководителят на Центъра и Съветът на Цен-
търа. Ръководителят на Центъра се назначава от Ректора на УАСГ по предложение на замес-
тник-ректора по учебната дейност, качество и акредитация. Ръководителят представлява 
Центъра и го ръководи при изпълнение на цялостната му дейност. Всички дейности, свързани 
с организацията и провеждането на задължителните занимания на студентите, се утвърждават 
и контролират от заместник-ректора по учебната дейност, качество и акредитация. 

(5) Съветът на Центъра включва всички преподаватели и старши преподаватели на ос-
новен трудов договор. Съветът заседава редовно поне един път месечно, с изключение на лет-
ните месеци. Центърът определя и предлага за утвърждаване вътрешните си правила за орга-
низацията и провеждането на всички свои дейности съобразно разпоредбите на настоящия 
Правилник.  

(6) Процедура за назначаване на преподаватели в ЦФКС: 

Ръководителят на център „Физическа култура и спорт“ внася доклад до ресорния зам.-
ректор с предложение за откриване на процедура за заемане на длъжността „преподавател“ по 
съответно направление. Предложението следва да е обосновано и доказващо възможност за 
осигуряване на преподавателска натовареност по съответния вид спорт. Докладът се съгласува 
с отдел „Човешки ресурси“ за наличие на свободна щатна бройка.  

При положително решение от страна на Ректора, обявата за процедурата се публикува 
на страницата на УАСГ, за срок не по-малък от 14 дни. 

Кандидатите за участие в процедурата подават в отдел „Човешки ресурси“ следните до-
кументи: 

- Заявление за участие в процедурата; 

- Автобиография; 

- Копие на диплома за: 

▫ ОКС „бакалавър“, с професионална квалификация „Треньор по вид спорт“ или  
„Учител по физическо възпитание“ и  
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▫ ОКС „магистър“, с професионална квалификация „Спортна психология“, „Спорт, 
фитнес, здраве“, „Физическо възпитание и спорт“ или  

„Спорт за високи постижения“ (по заявената специалност).. 

- Документ, удостоверяващ трудов стаж (ако кандидатът има такъв); 

- Медицинско свидетелство; 

- Свидетелство за съдимост; 

- Други документи (по преценка на кандидата). 

Подадените документи се разглеждат от комисия, в която участва ресорния Зам.-ректор, 
Ръководителя на ЦФКС и лице определено от ресорния заместник-ректор. Комисията прави 
избор за назначаване на един от кандидатите, след преценка на представените документи и 
притежавана квалификация. Решението на комисията се протоколира. 

Избраният кандидат се назначава в началото на семестъра след представен доклад от 
Ръководителя на ЦФКС и одобрение на кандидатурата от Ректора. Преподавателят се назна-
чава на срочен трудов договор за срок от четири години, през който период подлежи на атес-
тация. След изтичане на срока от четири години, при положителна атестация и предложение 
на структурното звено лицето се назначава на длъжност старши преподавател и безсрочен тру-
дов договор, в противен случай договорът се прекратява. 

Глава IV. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА 
Чл. 10.  Контролът върху цялостната дейност на Центъра се осъществява от Ректора на 

УАСГ. Контролът върху дейностите, свързани с организацията, провеждането и отчитането на 
заетостта на преподавателите в Центъра, както и други дейности, определени с настоящия 
Правилник, се осъществява от заместник-ректора по учебни дейности, качество и акредита-
ция. 

Чл. 11.  Контролът по дейността се извършва чрез ежегодни отчети за дейността на Цен-
търа за изпълнение на неговите задачи в съответствие с финансовите и други правила, касаещи 
цялостната му дейност.    

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 12.  Настоящият Правилник е приет от Академичния съвет на УАСГ съобразно чл. 
25, ал. 3 от Закона за висшето образование (Протокол № 12 от 9 ноември 2016 г.) и актуализи-
ран последователно от Академичния съвет през 2019г. (Протокол №49/13.11.2019г.) и през 
2020г. (Протокол № 5/15.07.2020 г.).  

Чл. 13.  Преподавателите от съществуващата до момента ДПЛФК от направление 
„Спорт“ се преназначават в Центъра, запазвайки досегашните си преподавателски длъжности. 

 

Вносител:  

проф. д-р инж. Славейко Господинов, 

зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация 
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