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ПРАВИЛНИК 
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА  

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Част I. Общи положения 

Чл. 1. Този правилник урежда устройството, дейността, организацията, управлението,  
и финансирането на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия. 

Чл. 2. Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е функционално обслужващо звено в 
структурата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с общоуни-
верситетско предназначение по смисъла на Чл.25, ал.3 от Закона за висшето образование. 

Чл. 3. Центърът за кариерно развитие (ЦКР) се създава, преобразува и закрива със за-
повед на Ректора след решение на Академичния съвет на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ). 

Част II. Цел и задачи 

Чл. 4. Основна цел на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) е подобряване на комуни-
кацията между икономическите пазарни субекти (бизнеса), държавната и общинската адми-
нистрации, професионалните и обществени организации, и академичната общност и студен-
тите, за подпомагане на професионалната реализация на студентите и завършилите УАСГ. 

Чл. 5. Задачи на ЦКР, свързани с ролята на УАСГ в съвременното общество и значе-
нието му за националната, европейската и световната икономики: 

а) популяризиране в на същността, важността, и високата ценност и значимост 
на резултатите у нас и в чужбина - плод  на професионална реализация на специалистите 
завършили УАСГ; 

б) повишаване на обществения престиж, влияние и значимост на специалистите 
от професионалните направления в които УАСГ подготвя кадри; 
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в) популяризиране на непрекъснато нарастващото професионално ниво на под-
готовка на специалистите завършили УАСГ; 

г) разширяване на териториалната насоченост на информационните кампании - 
национални, континентални и световни; 

д) организиране на разработване, внедряване и поддръжка на информационна 
система, обслужваща студентите, желаещи професионална дейност по време на следване и 
проследяваща професионалното развитие на възпитаниците на УАСГ; 

е) ежегодно организиране на Дни на кариерата и други периодични мероприя-
тия с участието на български и чуждестранни работодатели и пр. 

Чл. 6. (1) ЦКР извършва дейности, свързани с кариерното развитие на студентите и 
завършилите УАСГ, сред които: 

а) организира информационни мероприятия за запознаване с дейностите на 
ЦКР; 

б) наблюдава състоянието на пазара на труда и тенденциите на промени в него; 

в) организира и провежда представяне на заинтересовани фирми и администра-
тивни структури; 

г) запознава студентите с възможностите за кариерно ориентиране и развитие; 

д) регистрира студенти и лица завършили УАСГ чрез попълване на регистраци-
онна бланка и автобиография. Проследява тяхната професионална реализация; 

е) оказва съдействие при подготовка на документите за кандидатстване за рабо-
та и при явяване на интервю; 

ж) съвместно с Центъра за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) адми-
нистрира провеждането на практики и стажове на студенти от УАСГ в чужбина, финансира-
ни по международни програми; 

з) организира и реализира подготовка, печат и разпространение на информаци-
онни и рекламни материали; 

и) осъществява обратна връзка с бивши студенти на УАСГ чрез организиране и 
поддържане на база данни. 

(2) ЦКР извършва дейности с работодателите в полза на кариерното развитие на 
студенти и възпитаници на УАСГ: 

а) регистриране на желаещите работодатели да ползват услугите на ЦКР; 

б) създаване на контакти и взаимодействие с потенциалните работодатели це-
лящи своевременен достъп до актуална информация относно налични свободни работни по-
зиции и възможности за провеждане на стажове в реална работна среда в страната и в чуж-
бина; 

в) популяризиране на възможностите за професионална реализация и кариерно 
развитие, предлагани от работодателите и мотивиране на студентите за участие в тях; 

г) подпомагане на процеса на подбор, селектиране и насочване на кандидати по 
предварително заявени критерии на работодатели; 

д) организиране на представяния на работодатели, дни на кариерата и други съ-
бития и семинари; 

е) предоставяне на информация за работодатели пред студентите; 

ж) осъществяване на обратна връзка с работодателите и мониторинг на реализа-
цията на предоставените кадри с цел усъвършенстване на образователния процес. 

(3) ЦКР извършва и други дейности, свързани с кариерното развитие на студенти-
те и възпитаниците на УАСГ: 
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а) участие в национални и регионални мероприятия свързани с кариерното раз-
витие; 

б) установяване и развитие на ползотворни връзки и сътрудничество с други ка-
риерни центрове; 

в) провеждане на мероприятия за активизиране и ефективна реализация на вза-
имодействието между различните административни и пазарни субекти и УАСГ; 

г) създаване на условия за развитие, адаптиране и подобряване на учебните 
програми на УАСГ чрез акцентиране и включване приоритетни за работодателите  теми и 
знания; 

д) провеждане на мероприятия за повишаване на ефективността на стажантски-
те програми; 

е) организация на изграждането и поддръжката, и управление на електронен 
информационен масив структуриран в база данни за възпитаници и студенти на УАСГ, рабо-
тодатели и работодателски организации, чуждестранни академични и бизнес партньори, и 
др.; 

Част III. Дейности 

Чл. 7. Дейността на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) в УАСГ се наблюдава и кон-
тролира от заместник-ректора по научна и приложна дейност. 

Чл. 8. Дейността на ЦКР се ръководи от Ръководител на Центъра за кариерно разви-
тие и се осъществява от експерти и консултанти по кариерно развитие. 

Чл. 9. Ръководител на ЦКР се назначава от Ректора на УАСГ. 

Чл. 10. Ръководител на ЦКР изпълнява следните функции: 

а) представлява ЦКР пред външни организации, институции и фирми; 

б) планира, организира и координира работата на ЦКР; 

в) осъществява оперативното ръководство на ЦКР; 

г) организира и изпълнява дейностите по този правилник; 

д) пряко ръководи работата на експертите и на консултантите по кариерно раз-
витие; 

е) предлага на Ректора за сключване споразумения и договори свързани с дей-
ността на ЦКР; 

ж) контролира ефективното използване на финансовите средства и материалната 
база на ЦКР. 

Част IV. Устройство 

Чл. 11.  (1) Експертите по кариерно развитие са компетентни специалисти. 

(2) Експертите се назначават със заповед на Ректора по предложение на Ръководи-
теля на ЦКР. 

(3)  Експертите подпомагат дейността на Ръководителя на ЦКР и изпълняват пос-
тавените от него задачи. 

Чл. 12.  (1) Консултантите са лица подпомагащи работата на ЦКР на доброволни об-
ществени начала. 

(2) Включването на студенти, преподаватели и други лица като консултанти по 
кариерно развитие към ЦКР на УАСГ и заличаването им от списъците се извършва от Ръко-
водителя на ЦКР.  
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(3) Консултантите подпомагат дейността на ЦКР, изпълняват поставените от Ръ-
ководителя на ЦКР задачи и съдействат на Експертите.  

Част V. Финансиране 

Чл. 13.  (1) Финансирането на ЦКР се осъществява от бюджета на УАСГ. 

(2) Средства за подпомагане на дейността на центъра се набират и от външни из-
точници, включващи и: 

а) информационна и рекламна дейност; 

б) целеви средства от спонсори, дарители и партньори; 

в) проекти към министерства, агенции и други държавни институции, общест-
вени и частни организации; 

г) договори с други организации и работодатели. 

Чл. 14. (1) Разпределението и осчетоводяването на финансовите постъпления от дей-
ностите на ЦКР се извършва от Финансово-счетоводният отдел на УАСГ 

(2) Цените за услуги, предоставяни от ЦКР, включително реклами, такси за пуб-
ликуване на обяви от фирми, и др. се определят от Ректора на УАСГ по предложение на Ръ-
ководителя на ЦКР.  

(3) Договорите по Чл.13, ал.2 се сключват от Ректора, от Ръководителя на ЦКР и 
от Началника на Финансово-счетоводния отдел. 

(4) Средствата набрани по Чл.13, ал.2 се изразходват за покриването на разходи  
на дейността на ЦКР, подобряване на материалната база на ЦКР, командировки, свързани с 
дейността на ЦКР, материално стимулиране, както и др. сходни разходи. 

Част VI. Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби 

§1 Този правилник е разработен на основание чл.30, ал.1, т.14 от Закона за висшето 
образование. 

§2 Допълването и изменянето на този правилник става по реда на неговото приемане. 

§3 Правилникът за устройството и дейността на Център за кариерно развитие при 
Университет по архитектура, строителство и геодезия е приет от Академичния съвет на Уни-
верситета по архитектура, строителство и геодезия с протокол № 13/14.12.2016г. 

 

Вносител:      

доц. д-р арх. Валери Иванов, 

зам.-ректор по научна и приложна дейност 
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