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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков, 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО  

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И  

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ   

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. Настоящият правилник урежда основните положения, свързани с организацията, 

провеждането, финансирането, отчитането и контрола на дейността по международното сът-
рудничество и европейската интеграция на Университета по архитектура, строителство и гео-
дезия (УАСГ) – София.  

Чл. 2. Международното сътрудничество и осъществяващия се процес на европейска 
интеграция в УАСГ имат за основна цел укрепването и издигането на престижа на Универси-
тета в страната, в Европа и в света и подпомагането на академичната, изследователската и 
административната дейност чрез активен обмен на опит с чуждестранни университети и учас-
тие в международни проекти и програми, както и привличането на максимален брой чуждес-
транни студенти.   

Чл. 3. Ръководството на международната дейност на УАСГ се осъществява от ресорния 
заместник-ректор, подпомогнат в нейната организация и изпълнение от център “Междуна-
родна дейност и мобилност” (ЦМДМ), който се оглавява от Директор, като същият е член на 
Ректорския съвет. Осъществяването на международната дейност се подпомага и от ресорните 
заместник-декани на отделните факултети, както и специалистите с международни научни 
контакти.  

ID: АС.Б9.2.0 Абревиатура: ПОДМСЕИ Актуална версия: v 2.0 
Приет от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 17 от 15.11.2003 г. 

Коригиран според изискванията на чл. 31 от ПСОПНД 

Коригиран от Академичния съвет с протокол № 6 от 14.10.2020 г. (v 2.0) 
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Чл. 4. Международната дейност на ЦНИП се извършва в сътрудничество с ЦМДМ.  

II. ФОРМИ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДЕЙ-
НОСТ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УАСГ  

Чл. 5. Международното сътрудничество и дейността по европейската интеграция на 
УАСГ обхващат следните форми:  

1. Участие в работата на международни организации, работни групи и комисии към 
тях, включително колективно и индивидуално членство, одобрено от Академичес-
кия съвет (АС);  

2. Двустранни договори за сътрудничество с университети и институции в чужбина;  

3. Участие в международни проекти, програми и търгове;  

4. Специализации на преподаватели и студенти в чужбина;   

5. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми и семинари;   

6. Публикации в чуждестранни справочници, бюлетини и компютърни мрежи, свър-
зани с дейността и програмите на обучение в УАСГ;  

7. Участие в научно-техническото сътрудничество по държавни спогодби;  

8. Обмен и обучение на студенти в УАСГ и в чуждоезикови университети по подпи-
сани договори, спогодби и действащи проекти;  

9. Изпращане на студенти, докторанти и преподаватели за продължаване на образова-
нието и квалификацията им в чужбина със стипендии и по различни европейски 
програми.  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
И ДЕЙНОСТТА ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В УАСГ  

Чл. 6. Права и задължения на заместник-ректора по евроинтеграция и международно 
сътрудничество (ЕМС):  

1. Организира и управлява всички дейности, свързани с международното сътрудни-
чество на УАСГ;  

2. Представлява УАСГ, когато е упълномощен за това от ректора, в различни между-
народни организации и форуми;  

3. Внася за одобрение от ректора предложенията, съгласувани с деканските ръковод-
ства за експерти към международни организации, фондации, работни комисии и 
международни програми;  

4. Изисква при необходимост от съответните координатори и отговорници в УАСГ 
информация за хода на изпълнение на международните програми и проекти, двус-
транните договори за сътрудничество и работните програми към тях;  

5. Приподписва договорите за двустранно сътрудничество на факултетско равнище и 
парафира такива на университетско равнище;  

6. Предлага за утвърждаване от АС на годишни квоти на структурните звена на УАСГ 
от отпуснатия годишен бюджет за международно сътрудничество;  

7. Съгласува публикациите (вкл. и в електронен вид) на чужд език, излизащи и разп-
ространяващи се от името на УАСГ.  

Чл. 7. Права и задължения на екипа на ЦМДМ.  
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Непосредственото ръководство на цялостната дейност на ЦМДМ се осъществява от не-
говия директор, който разпределя отговорностите на служителите от екипа на центъра и пре-
ките им задължения по видове дейности:  

а) Организационна дейност:  

1. Консултиране на преподаватели, служители и студенти по постъпилите и разпра-
тени чрез Центъра покани и съобщения за международни мероприятия;  

2. Подготовка на български и чужд език и съгласуване на всички двустранни и мно-
гостранни договори за международни контакти на УАСГ както и работните прог-
рами към тях и тяхното съхраняване;  

3. Извършване на административната работа по задграничните командировки на щат-
ните преподаватели и служители на УАСГ. Подпомагане на студенти и студентски 
групи, пътуващи в чужбина, за участие в международни студентски прояви, свър-
зани с дейността на университета и с работата на национално и международни ор-
ганизации, в които университетът е ангажиран;  

4. Участие в провеждането на конкурсни изпити за студенти, кандидатстващи за учас-
тие в международни програми, обучение в чужбина и др. подобни;  

5. Организиране пребиваването на чуждестранни гости на УАСГ на университетско 
равнище. Подпомагане на факултети, катедри и отдели при посрещане на техни 
гости от чужбина;  

6. Извършване на кореспондентската работа, свързана с международната дейност на 
УАСГ на университетско равнище. Консултиране по тези въпроси факултети, ка-
тедри, отдели, преподаватели и студенти;  

7. Поддържане на контакти с МОН, МВР – паспортна служба, МВнР – консулски от-
дел, посолства, представителства на международни организации в областта на меж-
дународното сътрудничество и евроинтеграцията и задграничните командировки.  

б) Информационно-рекламна дейност:  

1. Обработка и разпространение на получената информация за специализации, кон-
курси, конгреси, конференции и други международни прояви;  

2. Съхраняване на получената информация, както и бюлетините, и другите печатни 
материали на международните организации, в които УАСГ членува;  

3. Подготовка на информация за УАСГ;  

4. Участие в подготовката на Интернет-страницата на УАСГ.  

Чл. 8. Осъществяване на задграничните командировки:  
1. Заповедите за задгранични командировки в УАСГ се подготвят в ЦМДМ в съответ-

ствие с изискванията на Наредбата за служебните командировки и специализации 
в чужбина въз основа на подаден доклад по образец и представена покана за учас-
тие в съответното мероприятие;  

2. УАСГ може да заплаща пътни, дневни, квартирни и визови такси при командиро-
ване на лица, официално упълномощени да го представляват в международни ор-
ганизации;  

3. Командировките по международни програми се осъществяват съгласно финансо-
вите условия на подписаните за тях договори. По решение на Ректора на УАСГ 
може да се допусне и смесено финансиране;  
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4. Командировки по двустранни договори се финансират съгласно клаузите на под-
писания договор. Ако не е указано друго, всяка страна по договора поема пътните, 
визовите разноски и здравните застраховки на своите представители;  

5. Командировките на редовни докторанти, свързани с техните индивидуални пла-
нове, се финансират от средствата на съответните факултети;  

6. Доклади за разрешаване на нови командировки не се приемат, ако лицето не е от-
чело предишна командировка;  

7. По решение на Академичното ръководство на УАСГ могат да бъдат изцяло финан-
сирани приоритетни за университета.  

Чл. 9. Приемане на чуждестранни гости в УАСГ се извършва, както следва:  

1. ЦМДМ съгласува със звеното-домакин в Университета времето за пребиваване на 
чуждестранните гости.   

2. Заповедите за посрещане на чуждестранни гости се изготвят там въз основа на док-
лад от ръководителя на звеното-домакин до заместник-ректора по ЕМС.  

3. Със заповед на ректора се уточнява размерът на разходите по приемането на чуж-
дестранни гости в УАСГ и програмата на посещението.  

4. Посрещането и изпращането на чуждестранните гости се извършва с транспорт на 
УАСГ по предварителна писмена заявка от ЦМДМ или от звеното-домакин до по-
мощник-ректора на УАСГ. В случаите, когато УАСГ не може да осигури транспорт, 
се използва таксиметрова услуга, средствата за която се отчитат по документ.  

5. Звената в УАСГ дават своевременно заявки за ползване на стаите за гости в ЦМДМ. 
При необходимост се ползват и хотелски услуги.  

6. След приключване на посещение на чуждестранни гости, извършено въз основа на 
двустранен договор или при други важни посещения, свързани с поемането на ан-
гажименти от страна на УАСГ, звеното-домакин изготвя паметна записка за воде-
ните разговори и резултатите от тях и прилага съгласуваните или подписани доку-
менти. При посещения при ректора или заместниците му, протокол от срещата се 
води от представител на ЦМДМ след предварителна заявка.  

7. Чуждестранни студенти, пристигащи в УАСГ по силата на подписани междуна-
родни програми, се настаняват срещу заплащане по установен ред в стаите за гости  

Чл. 10. Организиране на международни прояви  

1. Предложения за международни прояви, в които УАСГ е (съ)организатор, се правят 
от ректора или декана на съответния факултет до АС след предварително съгласу-
ване със заместник-ректора по ЕМС и се придружават от подробна програма, схема 
за подготовка и провеждане, финансова сметка и източници на финансиране.  

2. При поет ангажимент от АС за провеждане на международната проява, звеното-
инициатор предлага организационен комитет, който поема цялата работа по подго-
товката, провеждането и отчитането на изразходваните средства съгласно действа-
щите финансови разпоредби.  

3. ЦМДМ съдейства за организирането и провеждането на международни прояви, 
предварително съгласувани със заместник-ректора по ЕМС.  

4. В двуседмичен срок след провеждане на международната проява организаторите 
представят на РС доклад и отчет за изразходваните средства. Копие от доклада и от 
отчета се предават в ЦМДМ.  

Чл. 11. Членство в международни организации  
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1. Членството в международни организации може да бъде колективно и индивидуално 
и трябва да съответства на политиката на УАСГ и професионалните области, в ко-
ито университетът работи.  

2. Предложенията за членство в международни организации на университетско рав-
нище се внасят за обсъждане в Академичния съвет от заместник-ректора по ЕМС 
всяка година до края на м. януари.  

3. Постъпващите материали от съответната организация, имащи научна стойност, се 
предават в библиотеката на УАСГ. Информационните бюлетини на международни 
организации, в които е представен университетът като цяло, се съхраняват в ЦМДМ  

Чл. 12. Международни комуникации  

1. Международната кореспонденция на университетско равнище се подготвя и изп-
раща от ЦМДМ, съгласувано със заместник-ректора по ЕМС.  

2. ЦМДМ поема кореспонденцията, свързана с уреждането на пътуването и настаня-
ването на командированите представители на УАСГ в чужбина при потвърждаване 
на тяхното приемане.  

3. ЦМДМ не се ангажира с кореспонденция, свързана с личните контакти и реализи-
ране на личните професионални планове на преподавателите и служителите на 
УАСГ.  

IV. ФИНАНСИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
И ДЕЙНОСТТА ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ  

Чл. 13. Финансирането на основната дейност по международното сътрудничество се 
осъществява със средства на УАСГ, МОН, национални и международни организации в съот-
ветствие с нормативната база на страната и подписаните междуправителствени спогодби.  

Чл. 14. Използването на финансова помощ от външни организации се съобразява както 
с Правилника за устройство и дейност на УАСГ, така и с условията на спонсориращата орга-
низация.  

Чл. 15. Университетът по архитектура, строителство и геодезия финансира приори-
тетно:  

1. Дейности и прояви, които са свързани със стратегията на УАСГ за преструктури-
ране и усъвършенстване на образованието и с политиката на университета за разви-
тие на международното сътрудничество;  

2. Значими международни прояви, свързани с обучението и научните изследвания на 
УАСГ;  

3. Участието в работни групи и комисии на световни професионални организации, в 
които представителството е поискано със съдействието на УАСГ;  

4. Традиционни контакти, доказали своята ефективност и отворени за участие на раз-
лични звена от УАСГ;  

5. Дейности с очаквано развитие в бъдеще, оформени като дългосрочно сътрудничес-
тво при изгодни за УАСГ условия и подпомагащи трансфера на съвременни учебни 
технологии и методики и обмен на кадри;  

6. Млади преподаватели с потенциал за прилагане на натрупания опит в преподава-
телската и в творческата им професионална дейност.  
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Чл. 17. Студентската международна дейност, като участие в студентски конкурси, 
летни школи, практики и преддипломни стажове се финансира от факултетите освен в случа-
ите, когато е предмет на двустранен договор с различни условия на финансиране, или по прог-
рами на ЕС.  

V. ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА ПО МЕЖДУНАРОД-
НОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДЕЙНОСТТА ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ИН-
ТЕГРАЦИЯ  

Чл. 18. Изразходваните средства за международна дейност се отчитат в съответствие с 
изискванията на нормативните документи за финансов контрол в Република България.  

Чл. 19. Командированите от УАСГ лица представят в ЦМДМ в 10дневен срок след 
завръщането си подробен доклад в 2 екземпляра за изпълнение на задачите, за които са коман-
дировани, за установените контакти и препоръки за бъдещото сътрудничество, във Финан-
сово-счетоводния отдел (ФСО) – всички необходими документи за отчитане на изразходва-
ните финансови средства, както и използваните билети, в библиотеката на УАСГ – получените 
материали.  

Чл. 20. ЦМДМ осъществява контрол по отчитането на задграничните командировки и 
изготвянето на паметни записки за посещението на чуждестранни гости в УАСГ и запазва по 
1 копие от всички отчетни доклади и паметни записки.  

Чл. 21. ЦМДМ изготвя годишен и текущи отчети за изразходваните средства, предви-
дени за международно сътрудничество.  

Чл. 22. Дейността по международното сътрудничество се отчита ежегодно пред АС. 
Докладът се подготвя от заместник-ректора по ЕМС със съдействието на ЦМДМ и въз основа 
на постъпилата информация от факултетите.  

VІ. ДЕЙНОСТ НА ЦМДМ  ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ  

Чл. 23. Управлението на международната програма Еразъм се осъществява от замест-
ник-ректора по ЕМС, подпомаган от директора на ЦМДМ и Координационен съвет.  

1. Координационният съвет по програма Еразъм решава кардиналните финансови и 
организационни проблеми. Тъй се ръководи от заместник-ректора по ЕМС и в него 
участват директорът на ЦМДМ, деканите на факултетите или техни представители 
и представител на Студентския съвет в УАСГ.  

2. ЦМДМ координира и организира цялостната дейност по програмата, като работи в 
тясно взаимодействие с деканатите.  

3. Деканатите отговарят за подготовката, провеждането и контрола на дейностите по 
програмата на равнище факултет.  

4. Факултетските координатори (ФК) се избират от факултетите и работят в тясно вза-
имодействие с ЦМДМ за подготовката, провеждането и контрола на дейностите по 
програмата.  

5. Контактните лица (КЛ) са преподаватели, които участват в преговорите по сключ-
ването и в дейностите по изпълнението на двустранни споразумения с Европейски 
образователни институции.  
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Чл. 24. Дейностите на отделните звена (лица), ангажирани с реализацията на програ-
мата се регулират с вътрешни правила.  

VІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
Правилникът е изготвен на основание чл. 30, т. 14 от Закона за висше образование, ДВ, 

бр. 112 от 1995 година и е съобразен с Наредбата за служебните командировки и специализа-
ции в чужбина, както и с действащия Правилник за устройство и дейност на УАСГ.  

Настоящият правилник  е приет от Академическия съвет на УАСГ на 15.10.2003 го-
дина и влиза в сила от тази дата.    
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