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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков, 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА  

ЦЕНТЪР „КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ“ 
в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 

I. Общи положения 
Чл. 1.  Този правилник урежда устройството, дейността, организацията, управлението,  

и финансирането на център „Качество и акредитация“ (ЦКА) в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия.  

Чл. 2.  Център „Качество и акредитация“ (ЦКА) е функционално обслужващо звено в 
структурата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с общоунивер-
ситетско предназначение по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование. 

Чл. 3.  Център „Качество и акредитация“ (ЦКА) се създава, преобразува и закрива с ре-
шение на Академичния съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ). 

II. Цел и задачи 
Чл. 4.  Основна цел на център „Качество и акредитация“ (ЦКА) е осъществяване на опе-

ративен контрол и оказване на методическа помощ при осъществяване на дейностите по по-
добряване на качеството на учебния процес в УАСГ, в тясна комуникацията с факултетните 
ръководства, ректорското  ръководство, професионалните и обществени организации, акаде-
мичната общност и студентите.  

Чл. 5.  Задачи на ЦКА, свързани с ролята на УАСГ в съвременното общество и значе-
нието му за националната и международните образователни системи: 

а) популяризиране на същността, важността и значимостта на системата на обра-
зование, в интерес  на професионална реализация на специалистите, завършили УАСГ. 

б) повишаване на обществения и международен престиж, влияние и значимост на 
специалностите от професионалните направления, в които УАСГ подготвя кадри; 

в) популяризиране на непрекъснато нарастващото професионално ниво на подго-
товка на специалистите завършили УАСГ. 
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III. Дейности 
Чл. 6.  (1) ЦКА извършва дейности, свързани с поддържане и повишаване на качест-

вото на учебния процес и на комплексната дейност в УАСГ, като: 
а) организира периодични срещи за запознаване с дейността и ангажиментите 

на ЦКА; 
б) оказва съдействие при подготовка на документите за институционална и 

програмна акредитация на УАСГ, на изучаваните специалности и на докторските програми; 
в) организира и реализира подготовката и отпечатването на акредитационните  

материали за институционална и програмна акредитация на УАСГ; 
г) поддържа непрекъсната оперативна връзка с Ректорското ръководство и Де-

канатите.  
(2) ЦКА подпомага ръководствата на факултетите при организиране на работни 

срещи и мероприятия със студенти, преподаватели и работодатели в полза на повишаване на 
качеството на учебния процес в  УАСГ. 

(3) Предлага промяна в нормативните документи на УАСГ, свързани с поддър-
жане и повишаване на качеството на учебния процес. 

(4) Оказва методическа помощ на факултетите при акредитиране на докторски 
програми; 

(5) ЦКА контролира сроковете за подаване на документи в НАОА и за изпълне-
ние на препоръките на Постоянната комисия на НАОА; 

(6) ЦКА извършва, при необходимост и други дейности, свързани с издигане на 
качеството на учебния процес и научно-изследователската работа в УАСГ. 

IV. Устройство 
Чл. 7.  Дейността на център „Качество и акредитация“ (ЦКА) в УАСГ се наблюдава и 

контролира от заместник-ректора по учебната дейност, качество и акредитация. 
Чл. 8.  Дейността на ЦКА се ръководи от ръководител на център „Качество и акредита-

ция“, подпомаган от технически сътрудници. 
Чл. 9.  Ръководителят на ЦКА е хабилитирано лице от академичния състав на УАСГ и 

се назначава от ректора, по предложение на заместник-ректора по учебната дейност, качество 
и акредитация. 

Чл. 10.  Ръководителят на ЦКА изпълнява следните функции: 
а) планира, организира и координира работата на ЦКА, в съответствие с нас-

тоящия правилник; 
б) представлява ЦКА пред външни организации, институции и фирми; 
в) осъществява оперативното ръководство на ЦКА; 
г) пряко ръководи работата на техническите сътрудници; 
д) предлага на ректора, съгласувано със зам.-ректора по учебната дейност, ка-

чество и акредитация, споразумения и договори, касаещи дейността на ЦКА; 
е) контролира ефективното използване на финансовите средства и материал-

ната база, свързани с функционирането на ЦКА. 

Чл. 11.  (1) Техническите сътрудници са компетентни специалисти от академичния със-
тав или от служителите на УАСГ. 

(2)  Техническите сътрудници се назначават със заповед на ректора по предло-
жение на ръководителя на ЦКА, съгласувано със зам.-ректора по учебната дейност, качество 
и акредитация. 

(3)  Техническите сътрудници подпомагат дейността на ръководителя на ЦКА 
и изпълняват поставените от него задачи. 
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V. Финансиране 
Чл. 12.  (1) Финансирането на ЦКА се осъществява основно  от бюджета на УАСГ. 

(2)  Средства за подпомагане на дейността на Центъра могат да бъдат набирани 
и от външни източници, включващи: 

а) целеви средства от спонсори, дарители и партньори; 
б) проекти към министерства, агенции и други държавни институции, об-

ществени и частни организации; 
в) договори с работодателски организации и структури. 

Чл. 13.  (1) Разпределението и осчетоводяването на финансовите постъпления, свър-
зани с дейността на ЦКА се осъществява и контролира от Финансово-счетоводния отдел на 
УАСГ. 

(2)  Договорите по чл. 12, ал. 2, се сключват от ректора, от ръководителя на ЦКА 
и от началника на Финансово-счетоводния отдел. 

(3)  Средствата набрани по чл.13, ал. 2 се изразходват за покриването на разходи  
на дейността на ЦКА, подобряване на материалната база на ЦКА, командировки, свързани с 
дейността на ЦКА, както и други присъщи разходи. 

VI. Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби 
 

Чл. 14.  Този правилник е разработен на основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за вис-
шето образование. 

Чл. 15.  Допълването и изменянето на този правилник става по реда на неговото прие-
мане.  

Чл. 16.  Правилникът за устройството и дейността на център „Качество и акредитация“ 
е приет от Академичния съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия с 
протокол № 16/08.03.2017 г. 

 

Вносител:                     

проф. д-р инж. Славейко Господинов, 

            заместник-ректор по учебната дейност, качество и 
акредитация на УАСГ 
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