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П Р А В И Л Н И К 
за устройство, дейност и управление на  

ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ  

при Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Част I. Общи положения 

Чл. 1. Настоящият правилник регламентира организирането, управлението, 
провеждането и финансирането на дистанционно обучение в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия – София (УАСГ). 

Чл. 2. Дейността по планирането и организацията на дистанционно обучение се 
осъществява от отделно звено в УАСГ – Център за електронно и следдипломно обучение 
(ЦЕСО). 

Чл. 3. Центърът за електронно и следдипломно обучение е правоприемник на Центъра 
за продължаващо обучение (ЦПО). Той се създава като самостоятелна структура с решение на 
Академичния съвет на УАСГ. Съставът на ЦЕСО се предлага от Заместник-ректора по 
международно сътрудничество и се назначава от Ректора. 

Чл. 4. В своята дейност, ЦЕСО се ръководи от разпоредбите на Закон за висше 
образование, Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на 
обучение във висшите училища, Правилник за управление на УАСГ и Правилник за учебната 
дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите в УАСГ. 

Чл. 5. Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която 
студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, 
като дистанцията се преодолява чрез аудио, видео, компютърни и комуникационни 
технологии и средства. 

Чл. 6. Дистанционната форма на обучение се осъществява в рамките на утвърдени 
учебни дисциплини и програми.  

Чл. 7. Всяка учебна дисциплина или програма за дистанционно обучение се предлага 
от катедра или факултет на УАСГ, съгласувано с ЦЕСО, а се приема и утвърждава от Акаде-
мичния съвет. 

ID: АС.А.4.2.0  Абревиатура:  ПУДУЦЕСО Актуална версия: v 2.0 
Утвърден от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 17 от 26.11.2014 г. 

Коригиран с  протокол на Академичния съвет  № 34 / 13.06.2018 г. (v 2.0);  
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Чл. 8. Основните задачи на ЦЕСО при УАСГ са: 
 Организира, поддържа, усъвършенства и пропагандира сред студентите и 

специалистите от практиката възможностите, които предоставя дистанционната форма на 
обучение в УАСГ; 

 Съвместно с факултетните и/или катедрените ръководства проучва областите, 
където дистанционната форма може да допринесе за интензификация на обучението, 
самоподготовка и самооценка на студентите, докторантите и специализантите; 

 В случай на необходимост предлага и съдейства на академичния състав на УАСГ 
при създаване на дистанционни учебни програми и курсове за следдипломно индивидуално 
и/или групово обучение и специализации, в това число и за хора със специални образователни 
потребности; 

 Съвместно с Университетски център за информационни технологии (УЦИТ) осъ-
ществява технологичното и техническото осигуряване на обучението, поддържа и развива 
материалната база на ЦЕСО; 

 Съставя и предлага за утвърждаване от АС актуални решения по организацията и 
управлението на дистанционното обучение в УАСГ; 

 Организира периодично обучение и преподготовка на преподаватели от УАСГ за 
съставяне на курсове и програми за дистанционно обучение и въвеждането им в обучаващите 
модули; 

 Издава методично ръководство за достъп до информационните ресурси, както и 
за системата за самоподготовка и самооценка. При необходимост провежда инструктажи на 
ползвателите в същия смисъл; 

 Осъществява обмен на материали за дистанционно обучение със сродни центрове 
в други учебни заведения и институти в страната и чужбина, в това число и с Националния 
център за дистанционно обучение; 

 Следи за спазване на изискванията на държавните нормативни документи и 
университетските правилници, свързани с дистанционното обучение и неговото качество; 

 Издава удостоверения и свидетелства на успешно завършилите курсовете за 
продължаващо дистанционно обучение и поддържа съответната документация и архив. 

Част II. Управление на ЦЕСО 

Чл. 9.  (1) Центърът за електронно и следдипломно обучение се ръководи от Учебно-
методичен съвет (УМС) и Директор. 

(2) Учебно-методичният съвет е в състав:  

а) Заместник-ректор по международно сътрудничество; 

б) Директор на ЦЕСО; 

в) Директор или Заместник-директор на УЦИТ; 

г) Заместник-декани по учебната дейност на факултетите. 

д) Представител на катедра Автоматизация на инженерния труд. 

(3) При необходимост, могат да се привличат и ръководители на курсове.  

(4) Заместник-ректорът по международното сътрудничество е по право председател 
на УМС. При отсъствието му заседанието на УМС се ръководи от Директора на ЦЕСО. 

(5) УМС заседава поне веднъж на семестър. Заседанията се считат за валидни и  
законни, ако присъства поне 3/4 от редуцирания състав. Решенията се взимат с обикновено 
мнозинство от присъстващите. 

Чл. 10. На Учебно-методичния съвет се възлагат следните задачи: 

(1) Приема отчет на Директора на ЦЕСО за дейността на ЦЕСО за предходния 
семестър.  
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(2) Обсъжда (въз основа на постъпили предложения и/ или рецензии) усъвършен-
стване и актуализиране на съществуващите и въвеждане на нови учебни програми за дис-
танционното обучение. 

(3) Избира рецензенти за постъпили нови материали за дистанционното обучение 
в УАСГ. 

(4) Съставя и предлага за утвърждаване от АС мерки за подобряване на 
качеството на дистанционното обучение. 

(5) При необходимост, подготвя предложения до Ректора за актуализиране на 
щатните бройки на служителите и наименованията на длъжностите в ЦЕСО. 

Чл. 11. (1) Директорът на ЦЕСО е хабилитиран преподавател. Избира се от Академич-
ния съвет по предложение на Заместник-ректора по евроинтеграция и международно сътруд-
ничество и се назначава от Ректора. 

 (2) Директорът на ЦЕСО е със статут на Декан на факултет в УАСГ. Той:  
 организира, ръководи и контролира дистанционната форма на обучение в съ-

ответствие с решенията на Академичния съвет и УМС; 
 представлява ЦЕСО пред останалите звена на УАСГ, Ректорския съвет и пред 

външни организации по въпросите на дистанционното обучение; 
 предлага за утвърждаване в УМС на състава от научни ръководители на курсо-

вете, по които се осъществява обучение в дистанционна форма; 
 проверява план-сметките по утвърдения образец, когато обучението е пла-

тено и ги предоставя за подпис на Ректора и на Началника на Финансово-счетоводен отдел; 
 проверява и подписва констативните протоколи при платеното обучение; 
 проверява и подписва издаваните удостоверения и свидетелства и ги предоставя 

за подпис от Ректора; 
 отчита дейността на ЦЕСО пред УМС и Академичния съвет. 

Част III. Дейност на ЦЕСО 

Чл. 12.  (1) Всеки дистанционен курс на обучение има научен ръководител, който се 
предлага от ръководител на катедра или от Директора на ЦЕСО и се утвърждава от УМС. 

(2) Научният ръководител: 
 изготвя предложение за въвеждане на дистанционна форма на обучение по изб-

рана дисциплина, определени теми от дисциплина или курс за продължаващо обучение; 
 съставя график при наличие на присъствен учебен процес; 
 следи за актуализиране на учебния материал, нормално протичане на учебния 

процес, провеждане на изпитите в продължаващото обучение. 

Чл. 13. Техническото обслужване на ЦЕСО, на преподавателите и на студентите се из-
вършва от мрежов администратор и технически организатор към Университетски център за 
информационни технологии. 

Чл. 14. Оперативната работа на ЦЕСО се извършва от инспектори по учебната дейност, 
които имат следните задължения: 

 Поддържат интернет-страницата на ЦЕСО и публикуват там информация за 
учебния процес в дистанционна форма, рекламни материали и съобщения, контролни срокове 
и други; 

 Записват курсисти за предстоящи курсове; 
 Обявяват групите от курсисти и времето за присъствени занятия; 
 Създават и поддържат архив и документация на обучаемите и на системата за 

дистанционно обучение. Водят протоколи на заседанията на УМС и следят за изпълнение на 
приетите решения; 
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 Съгласуват с Учебен отдел разписанието за заетост на компютърните лаборато-
рии и осигуряват достъп на курсисти при присъствено обучение;  

 Организират провеждането на инструктажи на ползвателите по особеностите на 
дистанционната форма на обучение и нейното използване; 

 Съставят картотека на преподавателите, които участват в дистанционното 
обучение; 

 Подготвят гражданските договори на преподавателите; 
 Изготвят удостоверения и свидетелства на успешно завършилите курсовете за 

продължаващо дистанционно обучение; 
 Подпомагат технически Директора на ЦЕСО при изпълнение на неговите 

задължения. 

Част IV. Финансиране на електронното и следдипломното обучение 

Чл. 15. Електронното и следдипломното обучение се финансира от: 
 Бюджета на УАСГ; 
 Постъпления от такси за продължаващо обучение; 
 Средства от различни видове програми и/или проекти; 
 Дарения. 

Чл. 16. Таксите за обучение се определят съгласно решения на Академичния съвет на 
УАСГ. 
 

Вносител: 

 доц. д-р инж. Петър Павлов, 
директор на Център за електронно и  

следдипломно обучение 
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