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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

ПРОЕКТЪТ ЗА ОБЩ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА УАСГ Е 
ПОДГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБЕДИНЯВА ЧАСТ ОТ ОСНОВНИТЕ   -  УТВЪРДЕНИ И ДЕЙСТВАЩИ   -  
ПРАВИЛНИЦИ И ДРУГИ ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИ В УНИВЕРСИТЕТА. 

 
ПРАВИЛНИКЪТ  Е РАЗРАБОТЕН ПОД ОБЩАТА РЕДАКЦИЯ 

НА РЕКТОРА НА УАСГ 
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТРОВ 

 
 
И С АКТИВНОТО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТОВЕТЕ ОТ  
СЪОТВЕТНИТЕ ЧАСТИ НА : 
 
ЗАМЕСТНИК РЕКТОРИТЕ НА УАСГ   -   ПРОФ. Д-Р АРХ. Н. БОНЧЕВ,  ДОЦ. 
Д-Р ИНЖ. Б. ПЕТРОВ, ПРОФ. Д-Р ИНЖ. П. МАЛДЖАНСКИ, ПРОФ. Д-Р ИНЖ. 
М. ЛЕПОЕВ, 
 
ПОМОЩНИК - РЕКТОРА НА УАСГ  -  ИНЖ. Д. ВИТАНОВ, 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“  -  Г-ЖА И. ДОНЕВА, 
НАЧАЛНИК НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ  -   ИНЖ. С. ВАСИЛЕВА, 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФСД  -  Г-ЖА В. МЛАДЕНОВА, 
ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТНИК ПРИ УАСГ  -  Г-ЖА Д. ГЛАВИНЧЕВА  И ДР. 
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Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Раздел първи 
Мисия и цели на институцията УАСГ.  Предмет на дейност 

 
Предмет на регулиране 

 
Чл. 1. (1) Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на 
Университета   по архитектура, строителство и геодезия  (УАСГ) като държавен 
Университет. 
(2)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия е юридическо лице 
 със седалище гр. София и постоянен адрес : София 1046 , бул. Христо Смирненски 
№1. 
(3)  Университетът е основан през 1942 г. като Висше техническо училище (ВТУ), 
което по-късно - 1945 г., се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се отделя 
като Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на 
Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. - на Висш институт по 
архитектура и строителство (ВИАС) .  През 1990 г. ВИАС е преименуван на 
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) по решение на Общото 
събрание на ВИАС,  а на 21 юли 1995 г. официално е преобразуван в Университет с 
решение на Народното събрание.  

 
Мисия и цели на институцията  
Университет по архитектура, строителство и геодезия 
 
Чл. 2 (1)  Обществената мисия на УАСГ има светски характер,  тя е образователна,  
научно-изследователска и художествено-творческа.   В УАСГ студентите получават 
архитектурни,  урбанистични и инженерно-строителни познания и придобиват 
практически умения в съзвучие с националните, европейските и световни традиции и 
в съответствие с държавната политика за развитие на висшето техническо 
образование в Република България. Тази мисия се осъществява чрез преподаване на 
знания и развиване на изследователска дейност в областта на следните специалности:  
Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Хидростроителство 
(Хидротехническо строителство и Хидромелиоративно строителство), 
Водоснабдяване и канализация, Геодезия, Устройство и управление на земи и имоти, 
Управление на европейски инфраструктурни проекти и Транспортно строителство 
(Пътно строителство и Железопътно строителство). 
 
 (2)   Главните цели на УАСГ са:  да осигури висше архитектурно, урбанистично и 
инженерно - строително образование на високо равнище;  да създаде богати 
възможности за следдипломна квалификация и специализация;  да осъществи 
задълбочени научни изследвания и ползотворно сътрудничество с наши и чужди 
обществени и частни институции в следните направления : 

1.    Комплексно проучване, планиране и устройство на териториални и селищни 
системи, градоустройствено планиране на селища, ансамбли и функционални 
зони, проектиране на жилищни, обществени, промишлени и аграрни сгради и 
обзавеждането им. 
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2.    Пресмятане на напрегнато и деформирано състояние в сгради и съоръжения 
при различни статични и динамични въздействия и свойства на земната основа; 
оразмеряване и конструиране на носещи системи, изпълнени от различни 
строителни материали; прилагане на ефективни технологични решения за 
изграждане на сгради и съоръжения и рационална организация на строителния 
процес. 
3.    Проектиране, изграждане и експлоатация на хидроенергийни системи и 
съоръжения,  язовири, водни централи, резервоари, хидромелиоративни, 
водоснабдителни и канализационни системи, станции за пречистване на води и 
твърди отпадъци. 
4.    Провеждане на геодезически, гравиметрични, астрономични и 
фотограметрични измервания, вертикални планировки, изработване на 
регулационни планове на селища, устройствени планове на извънселищни 
територии, изготвяне на кадастрални планове и всички видове карти, атласи, 
глобуси. 
5.   Проектиране, строителство и поддръжка на пътища, ж.п. линии, пътни и 
железопътни съоръжения, мостове, тунели, гари, летища, пристанищни и 
геотехнически съоръжения; планиране, организация и управление на градско и 
междуградско движение. 

 
             Наред с техническия аспект на образованието УАСГ си поставя целта да 
възпитава и развива у бъдещите архитекти, урбанисти, строителни инженери и 
геодезисти умения да реализират и управляват мащабни строителни обекти и 
процеси, като спазват строги екологични изисквания и включват безконфликтно 
сградите и съоръженията в природната среда. 
Техническото образование в УАСГ подготвя студентите за решаването на проблеми 
от финансово-стопански и социален характер.  Дипломираните специалисти ще 
отговарят за значителни материални и парични активи, ще реализират проекти с 
участието на големи групи изпълнители от различни социални среди. Поради това в 
учебната програма на всички специалности са включени дисциплини като макро- и 
микро-икономика, бизнес администрация, компютърна обработка на информация, 
правни аспекти на инженерната дейност. 
            Културната и хуманитарна цел на обучението в УАСГ се изразява в 
подготовка на млади архитекти, урбанисти, строителни инженери и геодезисти, 
способни да си сътрудничат ползотворно с партньори от различни страни и 
континенти в рамките на изграждащите се универсални международни стопански и 
политически структури. За тази цел се предоставят възможности за разширено 
изучаване на чужди езици, философия и психология.  Успешното участие в 
европейските програми на Фар - Темпус, Еразмус, Леонардо да Винчи и Рамковите 
програми на ЕС и други е реален израз на тези цели и намерения. 
            Почитаните още от древността схващания за хармонично развитие на духа и 
тялото също са залегнали в програмите за обучение на бъдещите архитекти, 
урбанисти, строителни инженери и геодезисти. Спортната база на УАСГ предоставя 
възможности за практикуването на различни видове спорт, за полезно и здравословно 
оползотворяване на свободното време. 
             В резултат на усилията на своя преподавателски и управленски екип УАСГ 
привлича все повече чуждестранни студенти от района на Балканите,  Близкия изток 
и Северна Африка и се превръща в средище с наднационално значение, което не само 
е призвано да бъде източник на висши технически знания и умения, но и да култивира 
взаимно разбиране, търпимост и ползотворно сътрудничество между бъдещите 
граждани на един обединен свят. 
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(3)  Мисията и целите на УАСГ са публикувани: 
а)  в Интернет - http://www.uacg.bg/; 
б)  в ежегодно издаван Кандидат-студентски справочник; 
в)  в  информационните брошури на отделните факултети  -   по отделни 
професионални направления ; 
г)  в отделни печатни издания, посветени на юбилейни годишнини на УАСГ. 

            (4)  УАСГ осъществява дейността си в съответствие със своята мисия и цели  -   
 на  основата на Стратегически план за развитие на Университета. 
 
Предмет на дейност  
 
Чл.3.  (1)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия има за предмет на  
дейност  : 
1.  подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да развиват и 
прилагат научни знания в областта на професионалното направление и в други 
области на човешката дейност, свързани с него; 
2.  повишаване на квалификацията на  специалистите с висше образование и на  
специалисти със средно образование  в контекста на националните и европейските 
образователни директиви; 
3.  осъществяване на подбор,  подготовка и развитие на научно-преподавателски 
кадри ; 
4.  осъществяване на фундаментални и приложни научни изследвания, създаване   
и  прилагане на научни продукти, развитие на иновационни дейности; 
5.  осъществяване на  национално и международно сътрудничество в областта  
на образованието, науката и  културата ; 
 (2)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия развива  активно  -  в 
рамките на спецификата си  -  научно-изследователска, научно-приложна и  
 художествено-творческа дейност в национален и международен обхват. 
 (3)   Учебната, научно-изследователската, художествено-творческата и други 
дейности,   съответстващи на спецификата на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия, се осигурява от висококвалифициран преподавателски, 
научно-преподавателски,  изследователски или художествено-творчески състав,   
наричан по-нататък "академичен състав". 
 (4)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия осигурява качеството на 
образованието и научните изследвания чрез вътрешна Система за оценяване и  
поддържане на качеството на обучението и на академичния състав.  
 
 
 
Раздел втори 
Академична автономия 
 
Академична автономия 
 
Чл. 4. (1)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия осъществява 
дейността си върху принципа на академичната автономия в съответствие с 
Конституцията и законите на Република България. 
(2)  В рамките на академичната автономия намира израз интелектуалната свобода на 
академичната общност и творческата природа на образователния, изследователския и 
художествено-творческия процес като върховни ценности.         
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(3)  Академичната автономия  -  гарантирана от Конституцията на Република 
България  -  осигурява възможност Университетът по архитектура, строителство и 
геодезия самостоятелно, свободно и независимо да решава всички въпроси, които се 
отнасят до академичното самоуправление на територията на Университета. 
(4)  Академичната автономия включва академична свобода,  академично 
самоуправление и неприкосновеност на територията на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия. 
 
Академична свобода 
 
Чл. 5. (1) Академичната свобода се изразява в свобода на преподаването, свобода на 
провеждането на научни изследвания, свобода на творческите изяви, свобода на 
обучението, свобода на сътрудничество за извършване на съвместна учебна дейност с 
други висши училища и научни организации и на образователен франчайз с други 
висши училища,  както и на съвместна научно-изследователска, художествено - 
творческа,  проектна и иновационна дейност с други висши училища и организации в 
страната и чужбина. 
(2) Образованието в Университета по архитектура, строителство и геодезия е 
независимо от идеологии,  религии и политически идеи. То се осъществява в 
съответствие с общочовешките ценности,  националните традиции и съвременните 
европейски и световни тенденции в сферата на висшето образование. 
 
Академично самоуправление 
 
Чл. 6. (1) Академично самоуправление е самостоятелното определяне на 
предметното съдържание,  организацията и провеждането на всички дейности, които 
се осъществяват в Университета по архитектура, строителство и геодезия. 
(2) Академичното самоуправление се изразява във: 

1. изборност и мандатност на всички органи за управление; 
2. право на висшето училище да урежда устройството и дейността си в собствени 
правилници в съответствие с този закон; 
3. самостоятелно определяне на научно-преподавателския състав, на условията 
за приемане и формите на обучение на студентите, докторантите и 
специализантите; 
4. самостоятелно разработване и изпълнение на учебни планове и 
научно-изследователски проекти; 
5. избор на специалностите, по които се осъществява обучение; 
6. право за обявяване на конкурси и избор на преподаватели при условия и по 
ред,  установени в Закона за развитието на академичния състав в Република 
България; 
7. право за формиране на собствени фондове и самостоятелно определяне на 
условията и реда за тяхното изразходване; 
8. право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители на 
договори за извършване на научни и приложни изследвания за 
художествено-творческа, проектна и иновационна дейност, както и за 
повишаване квалификацията на специалисти с висше образование; 
9. право на сдружаване с български и/или чуждестранни висши училища, 
признати по законодателството на съответната държава, за осъществяване на 
съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти, на учебна дейност 
и обучение през целия живот, на образователен франчайз, както и право на 
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сдружаване с висши училища и други организации в страната и чужбина при 
изпълнение на дейностите по т. 8; 
10. право на сключване на договори с организациите по чл. 47, ал. (1) от ЗВО  
(Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Националните 
центрове по проблемите на общественото здраве и други научни организации )   
за: 

а) подготовка на специалисти в образователно-квалификационна степен 
"магистър" в рамките на капацитета на професионалните направления, за 
които Университетът по архитектура, строителство и геодезия е получил 
акредитация  ; 
б) подготовка на специалисти в образователна и научна степен "доктор" 
по докторски програми,  за които Университетът по архитектура, 
строителство и геодезия е получил акредитация, както и организацията по 
по чл. 47, ал. (1) от ЗВО (Българската академия на науките,  
Селскостопанската академия, Националните центрове по проблемите на 
общественото здраве и други научни организации )  са получили 
акредитация;   
в) научно-изследователска, художествено-творческа и спортна дейност в 
съответствие със спецификата на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия е получил акредитация. 

11. право на изграждане, притежаване или ползване на материална база, нужна за 
образователната , научно-изследователската, художествено-творческата 
дейности  и за социално-битовото обслужване на студенти и преподаватели, 
докторанти и служители; 
12. право на организиране на международно сътрудничество, на членуване в 
международни организации, на сключване на договори за съвместна учебна 
дейност и на договори за образователен франчайз с чуждестранни висши 
училища, при спазване на изискванията на § 4, ал. (4) от допълнителните 
разпоредби на ЗВО, както и на договори за съвместна научно-изследователска, 
художествено-творческа, проектна и иновационна дейност и други форми на 
съвместна дейност с чуждестранни висши училища и организации, признати по 
законодателството на съответната държава; 
13. право на признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в 
чужбина степен на висше образование или на периоди на обучение, завършени в 
чуждестранни висши училища,  признати по законодателството на съответната 
държава, с цел продължаване на обучението в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия.   

 
Неприкосновеност на територията на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия 
 
Чл. 7. (1) Автономията на Университета по архитектура, строителство и геодезия не 
може да се нарушава чрез намеса в дейността му освен в случаите, изрично посочени 
в закон. 
(2)  В сградите на Университета по архитектура, строителство и геодезия и 
прилежащите им територии не може да се извършват политическа, партийна или 
религиозна дейности; 
(3)   В сградите на Университета по архитектура, строителство и геодезия и 
прилежащите им територии не се допуска осъществяване на дейност, накърняваща 
конституционни права на членовете на академичната общност, свързани с раса, 
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народност,  етническа принадлежност,  произход,  религия,  убеждение,  политическа 
принадлежност; 
(4)   Автономията на Университета по архитектура, строителство и геодезия не може 
да се нарушава чрез влизане или оставане на органите на сигурността и обществения 
ред без съгласието на академичните власти,  освен за предотвратяване на 
непосредствено предстоящо или започнало престъпление,  за залавяне на 
извършителя му,  както и в случаите на природни бедствия и аварии; 
 (5)   В сградите на Университета по архитектура, строителство и геодезия и 
прилежащите им територии се разрешава дейност на предприятия,  фондации, 
институти и други юридически и физически лица въз основа на договор и ако няма 
съвпадане на предмета на дейността им с този на Университета.   Дистрибуторска и 
рекламна търговска дейност в сградите на Университета и прилежащите им 
територии се разрешава от Ректора в съответствие с целите и задачите на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия. 
 
 
Глава втора 
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ  НА УНИВЕРСИТЕТА  
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 
 
Раздел първи 
Академична структура 
 
Чл. 8. (1)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия включва в 
структурата си основни   звена, обслужващи звена,  центрове,  служби и отдели към 
Ректората .   
(2)  Основни звена на Университета по архитектура, строителство и геодезия са 
факултетите  и   департаментите. 

                (3)  Обслужващи звена са секторите, центровете, библиотеките, лабораториите,  
издателските комплекси, учебно-производствените бази и други относително 
обособени структури.   Структурата и функциите на органите за управление на  
обслужващите звена се определят с Правилника за устройство и дейност на УАСГ и с 
други вътрешни за институцията правилници. 
 
Основни структурни звена 
 
Чл. 9. Основни структурни звена на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия са факултетите и департаментите.  Те се създават, преобразуват и закриват 
по предложение на Академическия съвет при условията и по реда,  установени в 
Закона за висшето образование.   
    
Обслужващи звена 
 
Чл. 10. (1)  Обслужващи звена на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия  -   на директно подчинение на Ректора   -  са следните звена : 

Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ 
Сектор „Ректорска канцелария“ и Деловодство 
Финансов контрольор 
Юридически съветник 
Информационни дейности и връзки с обществеността 
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(2)  Обслужващи звена на Университета по архитектура, строителство и геодезия  -   
на директно подчинение на Заместник Ректора по учебната дейност  -  са следните 
звена : 

Учебен отдел 
Университетски информационен комплекс (УИК) 
Сектор  „Издателска дейност“  
Център  „Система за управление и контрол на качеството на учебната дейност и 
акредитация“ 

 (3)  Обслужващи звена на Университета по архитектура, строителство и геодезия  -   
на директно подчинение на Заместник Ректора по международно сътрудничество  -  
са следните звена : 

Център за продължаващо обучение 
Център за международна дейност и мобилност 
Център Международни научно-изследователски и инвестиционни проекти 

(4)  Обслужващи звена на Университета по архитектура, строителство и геодезия  -   
на директно подчинение на Заместник Ректора по научно-изследователската и 
проектантска дейност  -  са следните звена : 

Център за научни изследвания и проектиране  (ЦНИП) 
Библиотечен информационен център (Университетска библиотека) 
Център за развитие на академичния състав 
Университетска строително-изпитвателна лаборатория 

(5)  Обслужващи звена на Университета по архитектура, строителство и геодезия  -   
на директно подчинение на Заместник Ректора по социално-битовата дейност и 
материалната база  -  са следните звена : 

Сектор „Студентски общежития“ 
Сектор „Студентски столове“ 
Сектор „Стипендии и социално-битови въпроси“ 
Сектор „Учебно-спортни бази“ 
Сектор „Наеми“ 

(6)  Обслужващи звена на Университета по архитектура, строителство и геодезия  -   
на директно подчинение на Помощник Ректора    -  са следните звена : 

Отдел „Човешки ресурси“ 
Отдел „Капитално строителство и ремонти“ 
Сектор „Обществени поръчки“ 
Сектор „Материално-техническо снабдяване“ 
Печатна база 
Телефонна централа 
Автотранспорт 

     Пропуски 
     Поддръжка корпуси и околни пространства 
     Пожарна и аварийна безопасност 
     Университетски архив 

Експлоатация асансьорна техника 
(7)   Обслужващите звена по предходните алинеи се създават, преобразуват и 
закриват от Академичния съвет, който приема техните правилници.   Правилниците 
уреждат:   наименованието и седалището на звеното,  предмета на дейност, целите и 
задачите,  структурата,  управлението,  финансирането и начините на разходване на 
средствата,  контрол върху дейността и други въпроси съобразно предмета на 
дейност на съответното звено. 
(8)   Пълният списък на обслужващите звена и техните правилници се публикуват на 
вътрешната интернет-страница на Университета. 
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Раздел втори 
Академично управление  
 
Органи на управление 
 
Чл.11. (1)  Органи за управление на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия са Общото събрание,  Академичният съвет и Ректорът. 
(2)  Органите за управление на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия се избират с четиригодишен мандат. 
(3)  Мандатът на органите за управление на Университета по архитектура, 
строителство  и геодезия не се прекъсва с провеждането на частични избори.  
Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата 
на органа. 
(4)  Правомощията на Ректора на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия се прекратяват с мандата на Общото събрание, което го е избрало. Той 
изпълнява функциите си до избора на нов Ректор,  но за не повече от два месеца. 
          
Чл.12. (1) Висш колективен орган за управление на УАСГ е Общото събрание.  
(2)  Численият и структурният състав на Общото събрание и организацията на 
неговия избор се определят от академичния съвет. При това хабилитираните лица са 
не по-малко от 70%, а представителите на студентите − не по-малко от 15% от 
състава му.  
 (3)  В Общото събрание се включват всички хабилитирани лица на основен трудов 
договор  -  трудов договор,  сключен на основание чл. 67, ал. (1), т. 1 от Кодекса на 
труда  -   както и представители на нехабилитираните преподаватели, на обучаващите 
се (студенти и докторанти) и на административния персонал, като:  

1. нехабилитираните преподаватели се избират на техни събрания по основни 
звена - факултети и департаменти. Полагащият се брой за всяко звено е 
пропорционален на броя на нехабилитираните преподаватели на основен трудов 
договор към съответното звено;  
2. представителите на обучаващите се (студенти и докторанти) се избират на 
събрания, организирани от Студентския съвет;  
3. представителите на административния персонал се избират на събрания на 
административния персонал;  
4.  легитимността на избраните по предходните три подточки се потвърждава с 
протоколи от съответните събрания.  

(4)   Общото събрание на УАСГ се свиква най-малко веднъж годишно от неговия 
председател по решение на академичния съвет, по искане на Ректора или по искане на 
най-малко 1/4 от списъчния състав на Общото събрание.  
(5)   Заседанията на Общото събрание на УАСГ са законни, ако присъстват най-малко 
2/3 от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се 
изключват лицата, които са в отпуск при временна нетрудоспособност, поради 
бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в 
командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от 
1/4 от списъчния състав. Това се отнася и за другите колективни органи за 
управление на УАСГ (академичен съвет, Общо събрание на факултет и факултетен 
съвет, Общо събрание на департамент и съвет на департамента, катедрен съвет).  
(6)   Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите негови членове при гласуването, освен ако в закона е уредено друго. 
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За приемане на съставните части на общия Правилник за дейността на УАСГ и 
промените в тях се изисква мнозинство по списъчния състав на Общото събрание.  
(7)   Общото събрание избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и 
заместник-председател от хабилитираните членове, като кандидатурите им се 
издигат на самото общо събрание. За председател и заместник-председател не могат 
да бъдат избирани Ректорът и заместник-ректорите. 
 
Чл.13.  Общото събрание на УАСГ:  
 
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и 
заместник-председател (хабилитирани лица). Председателят на Общото събрание 
сключва с избрания Ректор договор по чл. 107 от Кодекса на труда;  
2. приема или изменя Правилника за дейността на УАСГ;  
3. определя броя на членовете на контролния съвет и избира с тайно гласуване за 
срока на мандата си председател, заместник-председател и членове на контролния 
съвет. Кандидатурите за членове на контролния съвет се издигат на самото общо 
събрание;  
4. избира с тайно гласуване Ректор;  
5. определя числеността на академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите 
членове;  
6. обсъжда и приема годишния доклад на Ректора за състоянието на университета;  
7. се представлява от председателя. 
 
Чл. 14. (1) В академичния съвет се включват от 25 до 45 членове, от които:  
1. хабилитирани лица - най-малко 70% ;  
2. нехабилитирани преподаватели - до 5 ;  
3. обучаващи се (студенти и докторанти) - най-малко 15% ;  
4. служители - един за УАСГ.  
(2)   В академичния съвет по право се включва само Ректорът. Департаментите 
участват с по един хабилитиран представител. От останалите места за хабилитирани 
лица половината се разпределят по равно между факултетите, а другата половина - 
пропорционално на броя на хабилитираните преподаватели във факултетите.  
(3)   Заседанията на академичния съвет се председателстват от Ректора, а при 
отсъствието му -  от заместник-ректор.  
(4)   Заседанията на академичния съвет са законни, ако са изпълнени изискванията на  
чл. 12, ал. (5) на този Правилник.  
(5)   Решенията на академичния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено 
мнозинство от присъстващите. Тайно гласуване, освен при случаите, указани в ЗВО, 
може да се проведе и по искане на най-малко 1/4 от списъчния състав на съвета.  
 
Чл. 15. Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научна дейност на 
УАСГ, който:  
1. координира дейността на отделните факултети и звената от общоуниверситетско 
значение;  
2. утвърждава основните параметри и критерии в организацията и управлението на 
всички дейности, като предоставя пълномощия за самоуправление на факултетите, 
департаментите и другите звена;  
3. определя образователната и научната политика на университета;  
4. приема мандатната програма, бюджета на Университета и утвърждава годишния 
отчет на ректора, както и годишния финансов отчет на университета;  
5. утвърждава разпределението на бюджетните средства по дейности и звена;  
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6. разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на 
обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското 
мнение;  
7. определя броя и избира по предложение на Ректора заместник-ректорите и другите 
ръководители на звена от общоуниверситетско значение;  
8. взема решения за създаване, преобразуване и закриване на катедри, департаменти и 
обслужващи звена или прави предложения пред Министерския съвет за подобни 
промени на факултетите;  
9. определя стратегията на международното сътрудничество на УАСГ и на 
финансовото му осигуряване;  
10. взема решения за участие на Университета в сдружения с наши и чуждестранни 
организации;  
11. определя специалностите, формите и степените на обучение и прави предложение 
за броя на приеманите студенти;  
12. определя условията за приемане на студенти, специализанти и докторанти;  
13. утвърждава учебните планове за обучение на студентите;  
14. определя кадровата политика на УАСГ, одобрява длъжностните характеристики 
на академичния състав и приема правилник за атестирането му;  
15. приема планове за развитие на капиталното строителство и издателската дейност;  
16. приема нормативи за определени учебни, научни, творчески или 
научно-производствени дейности в университета, като правилници за дейността на 
звена и поделения от общоуниверситетско значение, Правилник за учебната дейност, 
правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите, Наредба за 
учебната заетост на научно-преподавателския състав и др.;  
17. присъжда почетното звание "доктор хонорис кауза";  
18. обявява конкурси за хабилитирани и нехабилитирани преподаватели по 
предложение на факултетите и департаментите;  
19. утвърждава и избира с явно гласуване гост-професори (пенсионери) по 
предложение на факултетите и департаментите.  
 
Чл. 16.  Ректорът:  
1. представлява УАСГ пред други организации и лица в страната и в чужбина;  
2. ръководи и координира цялостната дейност на Университета, като подготвя и 
предлага за приемане от академичния съвет годишния отчет и го публикува;  
3. решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и 
преместването на студенти, специализанти и докторанти, като утвърждава конспекти 
за конкурсните изпити на последните;  
4. сключва, изменя и прекратява трудови договори и налага дисциплинарни 
наказания съгласно с Кодекса на труда и ЗВО;  
5. контролира изпълнението на решенията на академичния съвет;  
6. утвърждава всички вътрешни нормативни документи, отчети и планове;  
7. утвърждава управленската структура и щатното разписание в УАСГ;  
8. утвърждава индивидуалната работна заплата на научно-преподавателския състав и 
административния персонал, както и тази на ръководителите на обслужващите звена;  
9. предоставя определени пълномощия на длъжностни лица от университета;  
10. изпълнява други функции, произтичащи от законите и от решенията на 
академичния съвет или Общото събрание на УАСГ;  
11. назначава за срок до 3 месеца на незаети изборни длъжности временно 
изпълняващи тези длъжности;  
12. при необходимост може да свика колективните органи за управление на 
факултети и департаменти.  
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Чл. 17.  Заместник-ректорите:  
1. подпомагат дейността на Ректора и го представляват в случаите, когато са 
упълномощени от него;  
2. организират и носят отговорност за работата в определено направление от 
дейността на университета;  
3. отчитат дейността си пред Ректора и академичния съвет;  
4. участват в заседанията на академичния съвет с право на съвещателен глас, ако не са 
избрани за негови членове от Общото събрание.  
 
Чл. 18. (1)  Помощник-ректорът се назначава от Ректора, който за целта съгласува 
предложението си с Академичния съвет.  
(2)   Помощник-ректорът подпомага Ректора в ръководството на 
административно-стопанската дейност на университета. В случаите, по които е 
упълномощен от Ректора, го представлява и подписва.  
 
Чл. 19. (1)   Към Ректора се създава ректорски съвет като помощен консултативен 
орган.  В него се включват Ректорът, заместник-ректорите, деканите, директорите на 
департаментите, помощник-ректорът, главният юрисконсулт и главният 
счетоводител. По преценка на Ректора в ректорския съвет могат да бъдат включвани 
и други лица.  
(2)   Ректорският съвет обсъжда и предлага на Ректора решения по текущи 
административно-стопански, финансови и други въпроси.  
(3)   Решенията на ректорския съвет се оформят при необходимост със заповед на 
Ректора или помощник-ректора.  
 
Чл. 20. (1)   Орган за вътрешен контрол върху дейността на УАСГ е контролният 
съвет. Той се състои от председател, заместник-председател и членове, от които един 
е представител на студентския съвет, а останалите са хабилитирани лица на основен 
трудов договор в УАСГ. Те не могат да бъдат избирани за членове на академичния 
съвет, за заместник-ректори, декани или директори на департамент.  
(2)   Контролният съвет:  
1. проверява законосъобразността на изборите на ръководни органи на УАСГ и 
неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на 
академичния съвет за резултатите от проверката;  
2. изготвя становище по проекта за бюджет на УАСГ и по изпълнението му и ги 
докладва пред академичния съвет и Общото събрание;  
3. участва в проверките по случаи на дисциплинарно уволнение;  
4. докладва за своята дейност пред Общото събрание най-малко веднъж годишно;  
5. следи за спазването на ЗВО и на този Правилник, както и на други законови и 
нормативни документи в частта им, засягаща дейността на УАСГ.  
(3)  Организацията на дейността на контролния съвет и взаимоотношенията му с 
ръководните органи на университета се уреждат с негов вътрешен правилник, приет 
от Общото събрание на УАСГ.  
 
Състав и функции на органите за управление на факултетите и 
департаментите 
 
Чл.21. (1)  Органи за управление на факултетите са Общото събрание, факултетният 
съвет и Деканът.  
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(2)   Численият и структувният състав на Общото събрание и организацията на избора 
му се определят от действащия факултетен съвет. Общото събрание се състои от 
всички членове на академичния състав на основен трудов договор, от представители 
на административния персонал, на студентите и докторантите. Членовете на 
академичния състав са най-малко 70%, а на студентите и докторантите - най-малко 
15% от състава на Общото събрание. Представителите на административния 
персонал се избират на съответно негово събрание, а представителите на студентите 
и докторантите - на събрание, организирано от студентския съвет. Легитимността на 
представителите на административния персонал и на студентите и докторантите се 
потвърждава с протоколи от съответните събрания.  
(3) Общото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия 
председател по решение на факултетния съвет, по искане на Декана или на 1/4 от 
списъчния му състав.  
(4) Общото събрание се открива и ръководи от неговия председател.  
(5) Заседанията на общото събрание са законни, ако са изпълнени изискванията на  
чл.12, ал. (5) на този Правилник.  
(6) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите негови членове при гласуването, освен в случаите, указани в ЗВО.  
 
Чл.22.  Общото събрание на факултета:  
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и негов заместник от 
хабилитираните си членове, като кандидатурите се издигат на самото общо събрание. 
За председател и заместник-председател не могат да бъдат избирани Деканът и 
заместник-деканите;  
2. избира с тайно гласуване хабилитирано лице от академичния си състав за Декан на 
факултета;  
3. определя числения състав на факултетния съвет и избира неговите членове с тайно 
гласуване;  
4. обсъжда и приема годишни планове и отчети на деканското ръководство за 
основните дейности по обучението на студентите и научните изследвания;  
5. приема решения и документи, свързани с дейността на факултета;  
6. прави предложения за членове на академичния съвет, като ги оповестява заедно с 
резултатите от гласуването;  
7. се представлява от неговия председател.   
 
Чл.23. (1) Факултетният съвет включва най-малко 25 членове, като структурата му и 
разпределението между катедрите се определят от действащия факултетен съвет при 
спазване на следните изисквания:  
1. не по-малко от 75% от членовете на факултетния съвет са хабилитирани лица на 
основен трудов договор с УАСГ;  
2. във факултетния съвет се избират и представители на нехабалитираните 
преподаватели на основен трудов договор с университета, на студентите и 
докторантите. 
(2)   Във факултетния съвет по право се включват Деканът и ръководителите на 
катедри.  
(3)   Заседанията на факултетния съвет се ръководят от Декана, а при отсъствието му 
- от заместник-декан.  
(4)   Заседанията на факултетния съвет са законни, ако са изпълнени изискванията на  
чл. 12, ал. (5) на този Правилник.  
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(5)  Решенията на факултетния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено 
мнозинство от присъстващите. Тайно гласуване, освен при случаите, указани в ЗВО, 
може да се проведе и по искане на най-малко 1/4 от списъчния състав на съвета.  
 
Чл. 24. Факултетният съвет:  
1. координира дейността на всички катедри и други звена на факултета;  
2. определя броя и избира   -  по предложение на Декана  -   заместник-деканите и 
ръководителите на обслужващите факултетни звена;  
З. приема годишния отчет на деканското ръководство;  
4. прави предложения пред академичния съвет на УАСГ за обявяване на конкурси за 
хабилитирани и нехабилитирани преподаватели;  
5. приема учебните планове и квалификационните характеристики по степените и 
специалностите на факултета и ги представя за утвърждаване от Академичния съвет;  
6. утвърждава учебните програми за обучение на студентите от факултета;  
7. утвърждава индивидуалните планове за обучение на студенти, специализанти и 
докторанти и извършва тяхното атестиране;  
8. определя числения състав на факултетната атестационна комисия съгласно с 
указанията на Академичния съвет и избира с явно гласуване нейния председател 
(хабилитирано лице) и членове, които са на основен трудов договор с УАСГ;  
9. обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав 
и при необходимост ги предлага на Ректора за решение;  
10. прави предложения пред Академичния съвет за откриване, трансформиране или 
закриване на звена от факултета, както и за откриване или закриване на 
специалности, профили и специализации;  
11. обсъжда планове за издаване на монографии, учебници и учебни помагала и ги 
препоръчва за отпечатване;  
12. взема решение за възлагане на лекции на нехабилитирани преподаватели със 
степени “доктор” или “доктор на науките“; 
13. одобрява хонорувани преподаватели, привлича гост-преподаватели във факултета 
и с явно гласуване одобрява гост-професори (пенсионери), като предлага последните 
за утвърждаване от Академичния съвет;  
14. взема решения по финансовите въпроси на факултета;  
15. провежда избори съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република 
България и Правилника за неговото прилагане.  
16. приема вътрешни правила за организацията на учебния процес, обслужването на 
студентите и изискванията към тях;  
17. утвърждава с явно гласуване избраните с конкурс ръководители на катедри;  
18. одобрява и контролира учебната натовареност на преподавателите от факултета;  
19. предлага на Ректора освобождаване от длъжност по чл. 58, ал. (2) на ЗВО;  
20. взема решения по чл. 55, ал.(2) от ЗВО за ползване на отпуск за творческо 
развитие съгласно с утвърдени от Академичния съвет правила.  
 
Чл. 25.  Деканът на факултета:  
1. ръководи цялостната дейност на факултета;  
2. контролира изпълнението на плана за подготовка на студенти, специализанти и 
докторанти във всички степени на обучение;  
3. решава всички студентски въпроси (вкл. специалност, профил, специализация във 
факултета) и прави предложение до Ректора за преместване или отписване на 
студенти; 
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4. предлага на Ректора сключване, изменение или прекратяване на трудовите 
договори, както и налагането на дисциплинарни наказания съгласно Кодекса на труда 
и ЗВО;  
5. представлява факултета пред Ректора, Академичния съвет и други организации у 
нас и в чужбина;  
6. предоставя пълномощия на своите заместници и контролира дейността им;  
7. следи за подбора, подготовката и квалификацията на преподавателите във 
факултета;  
8. подписва заедно с Ректора дипломите за завършено висше образование;  
9. подписва издаваната от факултета документация;  
10. разрешава отпуските на всички преподаватели и служители от факултета, като 
предлага на Ректора да издаде съответна заповед;  
11. назначава комисии за провеждане на конкурсни изпити за нехабилитирани и 
хонорувани преподаватели,  изпити за приемане на докторанти, както и на изпити по 
време на докторантурата.  
 
Чл. 26.  Заместник-деканите:  
1. подпомагат дейността на Декана и го представляват в случаите, когато са 
упълномощени от него;  
2. организират и носят отговорност за работата в определено направление от 
дейността на факултета;  
3. отчитат дейността си пред Декана и факултетния съвет;  
4. участват в заседанията на факултетния съвет с право на съвещателен глас, ако не са 
негови членове.  
 
Чл.27. (1)  Помощен орган на Декана е деканският съвет. Той се ръководи от Декана и 
включва заместник-деканите и ръководителите на катедри или упълномощени техни 
представители.  
(2)  Деканският съвет обсъжда и решава текущи административни въпроси и 
изразходването на средствата на факултета, включително и валутните. Той внася 
предложения във факултетния съвет по въпроси, засягащи учебната, научната, 
кадровата и други важни дейности на факултета и неговите катедри.  
 
Чл.28. (1) Органи за управление на Департамента са Общото му събрание, съветът на 
департамента и неговите директор и заместник-директор, които са и ръководители на 
катедри от Департамента.  
(2)   Общото събрание се състои от целия академичен състав и от служителите на 
Департамента, работещи на основен трудов договор.  
(3)   Общото събрание на департамента се свиква най-малко веднъж годишно от 
неговия председател по решение на съвета на департамента, по искане на директора 
или на 1/4 от списъчния му състав. То се открива и ръководи от неговия председател.  
(4)   Заседанията на общото събрание са законни, ако са изпълнени изискванията на 
чл. 12, ал.  (5) на този Правилник. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.  
(5)  Общото събрание на департамента:  
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си свой председател и негов 
заместник;  
2. избира с тайно гласуване за директор на департамента един от ръководителите на 
катедри към департамента в съответствие с чл. 28, ал. (1);  
3. определя числения и структурния състав на съвета на департамента и избира 
неговите членове с тайно гласуване;  
4. приема годишния отчет на директора за дейността на департамента;  
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5. приема правилник за дейността на департамента;  
6. прави предложения за членове на академичния съвет от департамента.  
 
Чл. 29. (1)  В съвета на департамента по право се включват директорът и 
ръководителите на другите катедри към департамента.  
(2)   Директорът ръководи заседанията на съвета на департамента. Заседанията са 
законни, ако са изпълнени изискванията на чл. 12 , ал. (5) на този Правилник. 
Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите. 
Тайно гласуване, освен при случаите, указани в ЗВО, може да се проведе и по искане 
на най-малко 1/4 от списъчния състав на съвета на департамента.  
(3)   Съветът на департамента:  
1. по предложение на директора на департамента избира с тайно гласуване един от 
ръководителите на катедри към департамента за заместник-директор в съответствие с 
чл. 28 (1);  
2. избира с явно гласуване след проведен конкурс ръководители на катедри към 
департамента;  
3. взема решения по учебната дейност на департамента;  
4. прави предложения пред академичния съвет за обявяване на конкурси за 
хабилитирани и нехабилитирани преподаватели;  
5. разработва и приема учебни програми;  
6. обсъжда и приема резултатите от атестирането на академичния състав на 
департамента и при необходимост ги предлага на ректора за решение;  
7. прави предложения пред академичния съвет за откриване, трансформиране или 
закриване на структурни звена от департамента;  
8. обсъжда и утвърждава разпределението на финансовите и материалните ресурси на 
департамента;  
9. приема вътрешни нормативни правила, одобрява и контролира учебната 
натовареност на академичния състав на департамента;  
10. прави предложения пред академичния съвет за избор и повишаване в длъжност на 
нехабилитирани членове на академичния състав;  
11. привлича и одобрява хонорувани преподаватели;  
12. обсъжда и предлага планове за издаване на учебници и учебни пособия.  
 
Чл. 30. Директорът на департамента:  
1. ръководи департамента и го представлява;  
2. осигурява и контролира провеждането на учебната дейност на департамента;  
3. организира и ръководи изготвянето на учебни програми;  
4. предлага на Ректора сключване, изменение или прекратяване на трудовите 
договори и налагането на дисциплинарни наказания съгласно Кодекса на труда и 
ЗВО.  
 
Чл. 31. Ако в състава на департамента има само една катедра, директорът на 
департамента изпълнява функциите на ръководител на катедрата, а в съвета на 
департамента се включва целият му академичен състав и той изпълнява и функциите 
на катедрен съвет.  
 
Чл. 32. Департаментът може да изготви и приеме от общото си събрание свой 
правилник за дейност, който да не противоречи на този Правилник и на другите 
нормативни документи.  
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Състав и функции на органите за управление на катедрите 
 
Чл. 33. (1) Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и ръководителят 
на катедрата.  
(2)   Катедреният съвет включва всички членове на академичния състав на катедрата, 
работещи по основен трудов договор.  
(3)   Заседанията на катедрения съвет се ръководят от ръководителя на катедрата.  
(4)   Заседанията на катедрения съвет са законни, ако са изпълнени изискванията на  
чл. 12,  ал. (5) на този Правилник.  
(5)   Решенията на съвета се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от 
присъстващите. Тайно гласуване се провежда по искане на най-малко 1/4 от 
списъчния състав.  
 
Чл. 34. Катедреният съвет:  
1. разпределя учебната работа межу академичния състав по предложение на 
ръководителя;  
2. обсъжда и приема решения относно съдържанието и организацията на учебния 
процес;  
3. обсъжда и предлага за утвърждаване учебните програми по дисциплините, 
преподавани в катедрата;  
4. предлага преподавателските колективи и учебните планове за следдипломна 
квалификация;  
5. обсъжда индивидуалните планове на докторантите и специализантите и предлага 
тяхното атестиране;  
6. прави предложения за заемане на академични длъжности  и за обявяване на 
конкурси към катедрата;  
7. провежда процедури за предварително обсъждане на дисертационни трудове,  
приема предложения за атестации на докторантите към катедрата, прави 
предложения за членове на научно жури за конкретни процедури  -  при условията на 
Закона за развитие на академичния състав, на Правилника за неговото прилагане и на  
приетите правила и процедури  в УАСГ;  
8. взема решение за разширяване на състава си с представители на помощния 
персонал, студентите, докторантите, специализантите и външни специалисти. 
Привлечените лица са с право на съвещателен глас;  
9. обсъжда и приема отчети за научно-изследователски, внедрителски и проектантски 
задачи, когато това се изисква;  
10. прави предложения за избор на рецензенти по конкурси към катедрата;  
11. прави предложения за издаване на учебници и учебни помагала.  
 
Чл. 35. Ръководителят на катедрата:  
1. отговаря за цялостната дейност на катедрата и лабораториите към нея;  
2. ръководи и контролира учебната ,  научно-изследователската и 
    художествено-творческата дейности ;  
3. отчита дейността си пред органа, който го е избрал;  
4. представлява катедрата пред декана, факултетния съвет и други организации у нас 
    и в чужбина;  
5. прави предложения за командировки, специализации, повишаване на 
   квалификацията, отпуски и санкциониране на членовете на катедрата;  
6. определя свой заместник, който при отсъствието му за повече от 3 дни   -  да 
    подписва изходящата кореспонденция и придвижва текущи въпроси;  
7. определя задълженията на помощния персонал в катедрата в съответствие с 



20 
 

    длъжностните характеристики и индивидуалните трудови договори.  
 
Избор на органи за управление на УАСГ 
 
Чл. 36.  Органите за управление в УАСГ са:  
 
1. колективни органи за управление  -  Общо събрание на УАСГ и Академичен съвет, 
Общо събрание на факултета и факултетен съвет, Общо събрание на департамента и 
съвет на департамента, катедрен съвет;  
В случаите, когато в колективен орган за управление има лица в удължение  съгл. §11 
от ПЗР на ЗВО   -  същите продължават да изпълняват своите функции до възраст,  
съобразно решението на Академичния съвет.  В случай на прекратяване на трудовия 
договор се прекратява и мандата в колективния орган.  Попълването на листата в 
колективния орган за управление се извършва на първото Общо събрание по 
определения в този правилник ред. 
 
2. ръководни длъжности  -  ректор, декан, директор на департамент, ръководител на 
катедра и техните заместници.  
 
Чл. 37. (1) Изборна процедура се открива в следните случаи:  
1.  при изтичане на мандатния срок за съответната ръководна длъжност или за 
колективния орган за управление;  
2.  при овакантяване на изборна длъжност  -  за ръководните длъжности;  
3.  при овакантяване на изборна длъжност  -  за попълване на състава на колективните 
органи за управление.  
(2)   За ректор,  заместник-ректор, декан и заместник-декан се избират хабилитирани 
лица на основен трудов договор с УАСГ.   За директор на департамент и за 
заместник-директор на департамент се избират хабилитирани или нехабилитирани 
лица, които са на основен трудов договор с УАСГ и са ръководители на катедри към 
департамента съгласно с  чл. 28, ал. (1).  
(3)  За ръководител на катедра във факултет се избира хабилитирано в съответното 
направление на катедрата лице на основен трудов договор с УАСГ. За ръководител на 
катедра в департамент се избира хабилитирано в съответното направление на 
катедрата лице или нехабилитирано лице, което е на основен трудов договор с УАСГ.  
(4)   Мандатът на колективните органи за управление и на ръководните длъжности е 
четиригодишен и не се прекъсва при провеждане на частични избори. Мандатите на 
допълнително избраните членове на колективните органи се прекратяват с изтичане 
на мандата на съответния орган.  
(5)   Лицата, избирани на ръководните длъжности ректор, декан, директор на 
департамент и техните заместници не могат да бъдат избирани за повече от два 
последователни мандата на една и съща длъжност.  
Лицата, избирани в колективните органи за управление, могат да бъдат избирани и за 
повече от два последователни мандата.  
(6)   Мандатът на лицата на ръководна длъжност  - ректор, декан, директор на 
департамент се прекратява:  

1.   с мандата на органа, който ги е избрал съгласно чл. 24 от ЗВО;  
2.   предсрочно, в случаите по чл. 51, ал. (1) и ал. (2).  Органът, който ги е избрал 
провежда частичен избор в срок до 2 месеца, а за ръководители на катедри  
Ректорът може да ги преназначи като временно изпълняващи длъжността 
съгласно чл. 43 (2).  
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(7)   При предсрочно освобождаване за един мандат се смята времето, в което лицето 
е заемало съответната ръководна длъжност повече от две години.  
(8)   Мандатът на заместник-ректорите приключва заедно с мандата на Ректора, който 
ги е предложил за избор от академичния съвет.  
(9)    Мандатът на заместник-деканите на факултет и на заместник-директора на 
департамент приключва заедно с мандата на декана на факултет или директора на 
департамент, който ги е предложил за избор от съответния съвет.  
(10)   Едно лице не може да бъде избирано на повече от една ръководна длъжност в 
един и същи мандат, освен ако е ръководител катедра или временно изпълняващ 
едната от длъжностите.  
 
Чл. 38. (1) Изборите за колективни органи за управление и за ръководни длъжности 
се провеждат чрез тайно гласуване.  
(2)   При избор на лица за ръководна длъжност с "да" не може да се гласува за повече 
от един кандидат.  
(3)   При избор на лица за колективен орган за управление с "да" може да се гласува 
най-много за толкова кандидати, колкото е определеният числен състав на органа.  
(4)   В хода на обсъждане на кандидатурите отводи не се приемат.  Самоотводите се 
приемат без гласуване.  
 
Чл. 39. (1)  При откриване на изборна процедура съветът  -  на департамента, 
факултетен или академичен – избира за мандата си комисия в състав от 3 до 7 
членове.  
(2)   Комисията избира председател,  който ръководи предизборната дейност и 
изборната процедура.  
(3)   Комисията регистрира кандидатите,  организира и провежда избора.  
(4)   Член на изборна комисия не може да бъде включен в съответната изборна листа.  
 
Чл. 40. (1) При избор на лице на ръководна длъжност за избран се счита кандидатът, 
получил обикновено мнозинство от присъстващите при гласуването.  Броят на 
гласувалите не трябва да е по-малък от необходимия съгласно чл. 12, ал.(5) кворум за 
съответния избирателен орган.  
(2)   Изборът за ръководна длъжност се повтаря,   когато кандидатите са двама или 
повече от двама и никой от тях не е получил необходимия брой гласове при първото 
гласуване.  
(3)   Второто гласуване се провежда за кандидатите, получили най-голям брой 
гласове от първото гласуване, а именно: 

3.1.  За кандидатите, получили един и същ брой гласове, класирани на първо 
място или  
3.2.  За кандидата, получил най-много гласове и за следващите  -  един или повече 
кандидати, класирани на второ място;  
3.3. За избран се счита кандидатът получил най-много гласове.  Второто 
гласуване може да бъде кореспондентско  -  без да се събира съответния 
избирателен орган.  

(4)  При неуспешен избор процедурата за издигане на кандидатури и за провеждане 
на нов избор се повтаря в 30-дневен срок.  
 
Чл.41.  (1)  При избор на колективен орган за управление за избрани се считат 
кандидатите, получили обикновено мнозинство от присъстващите при гласуването, 
които не трябва да са по-малко от необходимия съгласно чл. 12, ал.(5) кворум за 
съответния избирателен орган.  
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(2)   Второ гласуване се провежда, когато установената квота не се попълни при 
първото гласуване и броят на кандидатите е по-голям от броя на вакантните места. 
Броят на участващите при второто гласуване кандидати,  подредени според 
резултатите от първото гласуване, да не превишава увеличения с 50% брой на 
вакантните места, закръглен до цяло число нагоре.  
(3)   При второто гласуване за избрани се считат кандидатите, получили най-голям 
брой гласове, но не по-малко от обикновено мнозинство от гласувалите. Второто 
гласуване може да бъде и кореспондентско.  
(4)   Ако след второто гласуване останат незаети бройки,  процедурата за издигане на 
кандидатури и за провеждане на нов избор се повтаря, като за избрани се считат 
кандидатите, получили най-голям брой гласове.  
  
Чл.42.  (1)  Изборът на ръководител на катедра се извършва с тайно гласуване от 
катедрения съвет въз основа на конкурс при спазване на изискванията на чл.38 и  
чл.40 от този Правилник.  Той се утвърждава от факултетния съвет или от съвета на 
департамента съгласно с чл.42 .   За утвърждаване се предлага само един кандидат. 
Избраният ръководител на катедра заема длъжността по основен трудов договор с 
УАСГ в 7-дневен срок от датата на избора.  
(2)   За провеждане на конкурса съветът на основното звено избира тричленна 
комисия с председател хабилитирано или нехабилитирано лице от неговия състав. 
Изборната комисия обявява на публично място в писмен вид условията за 
провеждане на конкурса съгласно настоящия член от Правилника, не по-късно от 14 
дни преди обявената дата за провеждане на избора.  
(3)   Кандидатите за ръководител на катедра представят в изборната комисия 
най-малко 7 дни преди провеждането на избора следните документи:  

- изборна платформа;  
- творческа автобиография.  

(4)   Изборната комисия обявява на публично място изборните платформи и 
автобиографиите на кандидатите най-късно 5 дни преди избора и представя в писмен 
вид пред съвета на факултета или департамента доклад, съдържащ преценка относно 
съответствието на кандидатурите за ръководител на катедра с изискванията на ЗВО и 
на този Правилник.  
(5)   Изборът за ръководител на катедрата се утвърждава от факултетния съвет или от 
съвета на департамента с явно гласуване.  
 
Чл.43.  (1) При овакантяване на длъжността "ръководител на катедра" в срок от два 
месеца по определения в този Правилник ред се провежда нов избор.  
(2)  При необходимост  -  по предложение на декана  -  Ректорът назначава временно 
изпълняващ длъжността "ръководител на катедра" от хабилитирания академичен 
състав на катедрата до избиране на ръководител,  но за не повече от 3 месеца.  
 
Чл. 44. (1)  Кандидатите за декан и за членове на факултетния съвет, за директор на 
департамент и за членове на съвета на департамента се издигат от катедри, от група 
членове на факултета или департамента и индивидуално. 
(2)   Кандидатите за декан или за директор на департамент представят в изборната 
комисия платформа за бъдещата си дейност и творческа автобиография, които се 
огласяват най-малко 7 дни преди избора.  
(3)   Изборът на декан от Общото събрание на факултета и на директор на 
департамент от Общото събрание на департамента е окончателен и не подлежи на 
утвърждаване.  
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(4)   Деканът и директорът на департамент сключват основен трудов договор с 
Ректора и встъпват в длъжност в седемдневен срок след датата на избора.  
 
Чл.45.  (1) При овакантяване на длъжността “декан” или на “директор на 
департамент” в срок от 2 месеца по определения в този Правилник ред се провежда 
нов избор.  
(2)   При необходимост Ректорът назначава един от заместник-деканите или 
заместник-директора на департамента за временно изпълняващ длъжността, но за не 
повече от 3 месеца.  
 
Чл. 46.  (1)  Заместник-деканите на факултет и заместник-директорът на департамент 
се избират от съответния съвет по предложение на декана или на директора на 
департамента.  
(2)   Ако някой от предложените кандидати не бъде избран, в 15-дневен срок деканът 
или директорът на департамента издига нова кандидатура.  
(3)   Избраните заместник-декани и заместник-директор на департамент сключват 
основни трудови договори с Ректора и встъпват в длъжност в седемдневен срок след 
датата на избора.  
(4)   При овакантяване на длъжността “заместник-декан” или на “заместник-директор 
на департамент”, в срок от два месеца по определения в този Правилник ред се 
провежда нов избор.  
 
Чл. 47. (1)  Датата за избор на Ректор и академичен съвет се обявява най-малко 30 дни 
предварително.  
(2)   Кандидатурите за Ректор и за членове на академичния съвет се издигат от 
Общите събрания на факултетите и на департаментите, от катедрените съвети, от 
група представители на академичния състав или индивидуално.  
 
Чл. 48. (1)  Всеки кандидат за ректор представя в изборната комисия платформа за 
бъдещата си дейност и творческа автобиография, които се огласяват най-малко 14 
дни преди датата за провеждане на избора.  
(2)   Изборът на Ректор от Общото събрание е окончателен и не подлежи на 
утвърждаване.  
(3)   Ректорът сключва основен трудов договор с УАСГ по определения в 
действащото трудово законодателство ред.  
(4)   Правомощията на Ректора на УАСГ се прекратяват с мандата на Общото 
събрание, което го е избрало. Той изпълнява функциите си до избора на нов Ректор.  
 
Чл.49.  При овакантяване на длъжността “Ректор” преди изтичане на мандата, в 
двумесечен срок по определения в този Правилник ред се провежда избор за нов 
Ректор. През този период длъжността “Ректор” се изпълнява от заместник-ректора по 
учебната част.  
Чл.50.  (1)  Заместник-ректорите се избират от академичния съвет по предложение на 
Ректора.  
(2)   Ако някой от предложените кандидати не бъде избран, в 30-дневен срок Ректорът 
издига нова кандидатура.  
(3)   Избраните заместник-ректори сключват основни трудови договори с Ректора и 
встъпват в длъжност в седемдневен срок след датата на избора.  
(4)   При овакантяване на длъжността “заместник-ректор” преди изтичане на мандата, 
в двумесечен срок по определения в този Правилник ред се провежда избор за нов 
заместник-ректор.  
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Чл.51.  (1) Лицата на ръководни длъжности съгласно с чл.36, т.2, както и 
членовете на академичния, факултетния съвет и на съвета на департамента се 
освобождават без гласуване по тяхно желание при писмено подадена оставка пред 
ръководството на органа,  който ги е избрал.  
(2)   Те могат да бъдат отзовани преди изтичане на мандата с решение на органа, 
който ги е избрал,  прието с мнозинство повече от половината от списъчния му 
състав.  
(3)   Освободените преди изтичане на мандата места за членове на академичния,  на 
факултетния съвет и на съвета на департамента се попълват с нови членове на 
първото Общо събрание по определения в този Правилник ред.  
(4)   При промени в броя на членовете на колективен орган,  водещи до нарушаване на 
определените в закона и в този Правилник квоти,  преди следващото заседание се 
провеждат частични избори,  като гласуването може да е и кореспондентско.  
 
Чл. 52. Студентският съвет, който се състои от представителите на студентите и 
докторантите в Общото събрание на УАСГ, организира избора на свои представители 
в колективните органи за управление на университета.  
 
 

 
Глава трета 
АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ 
 
Раздел първи 
Академичен състав на УАСГ 
 
Общи положения 

 
Чл. 53.   Академичният състав на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия, осъществяващ в съответствие със спецификата му  учебната, 
учебно-научната, научно-изследователската, художествено-творческата и други 
дейности, включва преподавателски, научно-преподавателски,  изследователски и 
художествено-творчески   специалисти,  заемащи съответните академични 
длъжности. 

 
Атестационни процедури 
 

Чл. 54.  (1) Университетът по архитектура, строителство и геодезия оценява приноса 
на всеки член на академичния състав в учебната,  научно-изследователската, 
художествено-творческата, административната и други дейности и провежда 
атестационни процедури  -  за нехабилитираните преподаватели на всеки 3 години, а 
за  хабилитираните преподаватели на всеки 5 години.   
(2)   Оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени 
показатели и критерии,  определени в нарочен правилник на Университета по 
архитектура и геодезия,  в който задължително са включени : 
1. изпълнение на норматива за учебна заетост, приет от академичния съвет; 
2. разработени нови семинарни и/или лабораторни упражнения, учебници и 
учебно-помощна литература; 
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3. научна  или художествено-творческа продукция,  участие в договори за научни 
изследвания и международно научно сътрудничество; 
4. ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти; 
5. проучване на студентското мнение. 

 
Академични длъжности 
 

Чл.55. (1)  Длъжностите на научно-преподавателския състав в Университета по 
архитектура, строителство и геодезия са : 

1. за хабилитирани преподаватели  -  доцент и професор; 
2. за нехабилитирани преподаватели  -  асистент и главен асистент. 

(2)  Академичните длъжности "асистент", "главен асистент", "доцент" и "професор" 
се заемат при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в 
Република България и на допълнителните процедури и правила , приети от 
Университета по архитектура, строителство и геодезия. 
(3)   Заемането на академични длъжности по предходните алинеи става при условия и 
по ред,  установени със закон и специфични правила и  изисквания  на Университета 
по архитектура , строителство и геодезия, приети от Академичния съвет. 
(4)  Длъжностите на нехабилитираните лица,  на които се възлага само 
преподавателска дейност за неспециалисти по езиково обучение, спорт, изкуство и 
други, са преподавател и старши преподавател. 
(5)   По реда на предходната алинея за обучение по учебни дисциплини, които не се 
включват в специалност,  могат да бъдат избирани преподаватели и старши 
преподаватели.   За тях се прилагат съответно правилата относно други 
научно-преподавателски кадри,   установени в този Правилник. 
 
Други научно-преподавателски и преподавателски длъжности  
Гост-преподаватели 
 
Чл.56. (1)  С решение на факултетен съвет на факултет от Университета по 
архитектура, строителство и геодезия  учени и преподаватели от страната и от 
чужбина могат да се привличат за преподавателска и  научно-преподавателска 
дейност за определен срок като гост-преподаватели. 
(2)   Привличането на гост-преподаватели се извършва без конкурс  -  в съответствие 
с правила,  приети от Академичния съвет. 
(3)   Договорът се сключва на основание на чл. 68 (1) т.1. от Кодекса на труда. 

 
Хонорувани преподаватели 
 
Чл.57. (1)  За осъществяване на преподавателска работа  -  по предложение на 
катедрен съвет   -  в Университета по архитектура, строителство и геодезия могат да 
бъдат привличани  хонорувани преподаватели. 
(2)   Привличане на хонорувани преподаватели се допуска при условие,  че всички 
щатни преподавателски и научно- преподавателски кадри по съответната учебна 
дисциплина изпълняват установената индивидуална норма за преподавателска 
заетост за съответната учебна година. 
(3)   Хонорувани  преподаватели  в Университета по архитектура,строителство и 
геодезия  могат да бъдат преподаватели от друго висше училище,  
научно-изследователски кадри от научен институт или практикуващи специалисти, 
както и пенсионирани университетски преподаватели.  
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(4)  С хоноруваните преподаватели се сключва договор за извършване на услуга след 
решение на факултетния съвет. 
 
Външни специалисти 
 
Чл.58. (1)  За осъществяване на научно-изследователска дейност и 
художествено-творческа дейност  -  в изпълнение на конкретни научни и творчески 
задачи и при финансово осигурени проекти   -  за определен срок може да бъдат 
привличани и назначавани външни специалисти и експерти. 

(2) Условията и редът за подбор и назначаване на тези лица,  както и конкретните 
названия на длъжностите им се определят в съответствие със Закона за развитието на 
академичния състав в Република България и правилниците на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия.    
 
Процедури за заемане на академични длъжности 

Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност 
 

Чл.59. (1)  Решенията за обявяване на конкурси за заемане на длъжностите по чл. 48  
от ЗВО се вземат от академичния съвет по предложения на основните звена на 
Университета по архитектура,строителство и геодезия . 
(2)   Конкурсите за хабилитирани преподаватели се обявяват в "Държавен вестник" 
най-малко два месеца преди крайния срок за подаване на документите за участие в 
конкурса. 

 
Условия за заемане на академични длъжности 

Условия и ред за заемане на академичната длъжност „асистент“ 
 
Чл.60.  (1)  На длъжност "асистент" може да бъде назначен докторант,  отчислен с 
право  на защита,  но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд.    
Назначаването се извършва от Ректора на УАСГ по предложение на ръководителя на 

            катедрата , съгласувано с декана на факултета на трудов договор за срок,  не по-дълъг 
            от две години. 

(2)   На длъжност "асистент" може да бъде назначено и лице,  което не е докторант. 
Назначаването се извършва от Ректора на УАСГ по предложение на ръководителя на 
катедрата съгласувано с Декана на факултета на трудов договор за срок не по-дълъг 
от четири години. 
(3)   В срока на договора лицето, заемащо длъжността "асистент", предприема 
действия за придобиване на образователна и научна степен "доктор". 
(4)   След изтичането на срока на договора нов срочен трудов договор със същото 
лице не може да се сключва. 
(5)   След придобиване на образователна и научна степен "доктор" асистентът може 
да участва в обявен от УАСГ конкурс за заемане на академичната длъжност "главен 
асистент" по реда на ЗРАСРБ, на Правилника за приложението му и на този 
Правилник. 
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Чл. 61. (1)  Информацията за нужда от заемане на академичната длъжност „асистент” 
се обявява на Интернет-страницата на УАСГ. 
(2)   Кандидатите за заемане на академичната длъжност „асистент” подават заявление 
за допускане и документите,  посочени в чл. 44. (1) от Правилника за трудовата 
дейност и изисквания за  придобиване на научната степен „доктор“ и заемане на 
академичните длъжности „асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в 
УАСГ. 
 
Условия за заемане на академични длъжности 

Условия и ред за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ 
 
Чл. 62. (1)  Академичната длъжност "главен асистент" се заема от лица с придобита 
образователна и научна степен "доктор" в съответната научна област или научни 
области. 
(2) Академичната длъжност "главен асистент" се заема въз основа на конкурс и 
избор. 
 
Чл. 63. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност "главен асистент" се 
оценяват по следните изисквания, ако са приложими за съответната област: 
 

                1. учебна работа: 
а) аудиторни и извънаудиторни занятия   -  използване на електронно обучение; 
б) работа със студенти и докторанти   -   съвместна работа със студенти в 
изследователски и творчески проекти; 

                2. изследователска и/или творческа работа: 
а) изследователска работа   -  участие в изследователски проекти, завършили с 
научни разработки;  членство в творческа организация; 
б) научни публикации -  печатни, както и електронни научни публикации, 
включително в научния електронен архив на УАСГ; 
г) творчески изяви   -  поне една творческа изява на международно признат 
форум; 
д) работа по учебна програма или курс. 

 
(2) допълнителни критерии и показатели освен тези по ал. (1). 
 
Чл. 64. (1) Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на Интернет-страницата на 
УАСГ. 
(2)  Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане и следните 
документи: 
1. автобиография; 
2. диплом за завършено висше образование. 
3. диплом за образователната и научна степен "доктор"; 
4. медицинско свидетелство; 
5. свидетелство за съдимост; 
6. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; 
7. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки. 
 
(3)  Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е не по-кратък от два 
месеца от обявяването му в "Държавен вестник". 
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Чл. 65. (1) Кандидатите се допускат до участие в конкурса от комисия, в която се 
включват деканът на факултета, за чиито нужди е конкурсът, и ръководителят на 
катедрата, която е направила предложението за конкурса.  Председателят и 
останалите членове на комисията,  както и техният общ брой се определят със 
заповедта на Ректора на УАСГ за назначаване на комисията. 
(2)  За допускането на кандидатите до участие в конкурса комисията съставя 
протокол, който се подписва от всички членове. В срок от 14 дни след определянето 
на журито по чл. 65, ал. (1) председателят на комисията писмено уведомява всички 
кандидати за допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати 
се посочват и мотивите за недопускането им. 
(3)  Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на 
провеждане на конкурсния изпит в срока по ал. (2),  като им се предоставя и 
въпросникът за провеждане на конкурсния изпит. 
(4)  Конкурсният изпит се провежда не по-късно от един месец от изпращането на 
съобщението по ал. (3). 
 
Чл. 66. (1) Конкурсът се провежда от научно жури в състав петима хабилитирани 
лица.  Най-малко двама от членовете на журито са външни за УАСГ.  За председател 
на журито се определя вътрешен за УАСГ член на журито. 
(2)  Съставът на научното жури се определя не по-късно от два месеца от обявяването 
на конкурса в "Държавен вестник". 
(3)  Научното жури се определя със заповед на Ректора на УАСГ по предложение на 
катедрата и след утвърждаването му от факултетния съвет. 
 
Чл. 67. (1) Всеки член на журито оценява с положителна или отрицателна оценка 
кандидатите поотделно. 
(2)  Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурсния изпит председателят на 
научното жури представя обобщен доклад, заключение за резултатите от конкурса до 
факултетния съвет с предложение за избор, който се подписва от всички членове на 
журито. 
(3)  При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави 
мотивирано предложение за избор в доклада си до факултетния съвет за кандидата, 
класиран на първо място. 
 
Чл. 68. (1) Изборът на "главен асистент" се провежда от факултетния съвет не 
по-късно от 14 дни след получаване на предложението на журито. 
(2)   Изборът се провежда при наличие на кворум с явно гласуване и обикновено 
мнозинство. 
(3)   В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на 
конкурсния изпит, се уведомява писмено за резултата от конкурса и избора. 
 
Чл. 69.  Избраните кандидати се назначават от Ректора на УАСГ до един месец от 
съобщението за избирането им.  
 
Условия за заемане на академични длъжности 

Условия и ред за заемане на академичната длъжност „доцент“ 
 
Чл. 70. (1)  Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" трябва да 
отговарят на следните условия: 
1.  Да са придобили образователна и научна степен "доктор". 
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2.  Не по-малко от две години: 
а) да са заемали академична длъжност "асистент", "главен асистент", или 
б) да са били преподаватели, включително хонорувани,  или членове на 
научно-изследователски екип в УАСГ или в друго висше училище или научна 
организация,  или 
в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята 
област. 

3.  Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в 
специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване 
на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научна степен 
"доктор на науките". 
(2) В определени случаи може да се определят и допълнителни изисквания за заемане 
на академичната длъжност "доцент",  отразяващи спецификата на отделните 
професионални направления. 
 
Чл. 71. (1) Заемането на академичната длъжност "доцент" се осъществява въз основа 
на конкурс и избор. 
(2)   Конкурсът се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска 
натовареност,  предвидена съгласно Правилника за нормативна и наднормативна 
заетост на УАСГ. 
(3)   Преподавателската натовареност в УАСГ включва аудиторна,  извънаудиторна 
заетост, научно-изследователска  и художествено-творческа дейност. 
Разпределението и съотношението помежду им се определят в Правилника за 
нормативна и наднормативна заетост на УАСГ. 
 
Чл. 72.  За обявяването на конкурса, подаването на документи и допускането до 
участие в конкурса се прилагат съответно разпоредбите на чл. 47 и 48 от ППЗРАСРБ. 
 
Чл. 73. (1) Конкурсът се провежда от 7-членно научно жури.  Най-малко трима от 
членовете на журито са външни за УАСГ и най-малко трима са професори. На своето 
първо заседание научното жури избира за председател един от членовете си, който е 
на трудов договор в УАСГ.  
(2)  Научното жури се определя със заповед на Ректора на УАСГ по предложение на 
катедрата и след утвърждаването му от факултетния съвет. 
(3)  За изготвяне на рецензии научното жури в 14-дневен срок след изтичане на срока 
за подаване на документите определя от състава си двама рецензенти, поне единият 
от които е професор. Останалите членове на научното жури изготвят становища. 
Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за 
избор на кандидата. 
(4) Членовете на научното жури представят в катедрата рецензиите и становищата си 
в срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. 
 
Чл. 74. (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната 
длъжност "доцент" според изпълнението на условията по чл. 70. 
(2)  При равни условия по чл.70  -   научното жури взема предвид и общата оценка, 
получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели,  които са 
приложими за съответната област: 

1. свързани с учебната дейност: 
а) аудиторни и извън-аудиторни занятия  -  разработване на лекционни курсове; 
нововъведения в методите на преподаване,  осигуряване на занимания в практическа 
среда извън УАСГ; 
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б) публикувани учебни материали  -  ръководства, сборници и други, разработени от 
кандидата или в съавторство на издаден учебник, или публикуван електронен 
учебник; 
в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и 
докторанти в научно-изследователски или художествено-творчески проекти; 
 

2. свързани с научно-изследователска  
и/или художествено-творческа дейност: 

 
а) участие в научно-изследователски и/или художествено-творчески проекти; 
участия с доклади на международни и национални научни форуми; членство в 
авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна 
област; 
б) научни и научно-приложни разработки; 
в) приложени в практиката резултати от научни изследвания, изобретения и 
рационализации; 
г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в 
международни издания. 
(3) При необходимост могат да се предвидят и допълнителни показатели и критерии 
освен тези по т. 2. 
 
Чл. 75. (1)  Провеждането на конкурса и избора се извършва по реда, предвиден в чл. 
27 и 27а  на ЗРАСРБ и условията в настоящия Правилник. 
(2)   Изборът на "доцент" се провежда от факултетния съвет не по-късно от 14 дни 
след получаване на предложението на журито. 
(3)   Изборът се провежда при наличие на кворум с обикновено мнозинство и явно 
гласуване. 
(4)   В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, допуснати 
до участие в конкурса, се уведомява писмено за резултата. 
(5)   Избраният доцент изнася публична академична лекция пред академичната 
общност в УАСГ. 
 
Чл. 76.  Трудовото правоотношение между УАСГ и лицето, спечелило конкурса, 
възникват от деня на утвърждаване на избора от Ректора.  В едномесечен срок от 
утвърждаването на избора се сключва трудовият договор. 

 
Условия за заемане на академични длъжности 

Условия и ред за заемане на академичната длъжност „професор“ 
 
Чл. 77. (1)  Кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" трябва да 
отговарят на следните условия: 
1. Да са придобили образователна и научна степен "доктор". 
2. Да са заемали академичната длъжност "доцент" в УАСГ или в друго висше 
училище или научна организация не по-малко от две академични години или не 
по-малко от пет години: 
а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на 
научно-изследователски екип в УАСГ или в друго висше училище или научна 
организация,   или 
б) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята 
област. 



31 
 

3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в 
специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване 
на образователната и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" 
и за заемане на академичната длъжност "доцент". 
4. Да са представили други оригинални научно-изследователски трудове 
публикации, изобретения и други научни , научно-приложни или 
художествено-творчески разработки,  които се оценяват по съвкупност. 
(2)   Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност "доцент", те трябва да 
представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в 
специализирани научни издания,  които да не повтарят представените за придобиване 
на образователната и научна степен "доктор" и на научната степен "доктор на 
науките". 
(3)   При необходимост могат да се предвидят и други условия, приложими за 
съответната област. 
  
Чл. 78. (1) Заемането на академичната длъжност "професор" се осъществява въз 
основа на конкурс и избор,  проведени при условията и по реда на глава трета,  раздел 
ІV от ЗРАСРБ. 
(2)  Конкурсът се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска 
натовареност, предвидена съгласно Правилника за нормативна и наднормативна 
заетост на УАСГ. 
(3)  Преподавателската натовареност във висшето училище включва аудиторна, 
извънаудиторна заетост, научно-изследователска и художествено-творческа дейност.  
Разпределението и съотношението помежду им се определят в Правилника за 
нормативна и наднормативна заетост на УАСГ. 
 
Чл. 79. За обявяването на конкурса, подаването на документи и допускането до 
участие в конкурса се прилагат съответно разпоредбите на чл. 47 и 48 от ППЗРАСРБ. 
 
Чл. 80. (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната 
длъжност "професор" според изпълнението на условията по чл. 77. 
(2)   При равни условия по чл. 77 от научното жури взема предвид и общата оценка, 
получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са 
приложими за съответната област: 
 

1.  свързани с учебната дейност: 
 

а) аудиторни и извън аудиторни занятия  -   споделяне на опита в преподаването и 
курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в 
практическа среда извън съответното висше училище или научна организация;  
разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език; 
б) издадени учебници или публикувани електронни учебници по разработени от 
кандидата лекционни курсове; 
в) дейност със студенти и докторанти, включително ръководство на докторанти, 
назначени на преподавателски позиции във висше училище или научна организация. 
 

2. свързани с научно-изследователска  
и/или художествено-творческа дейност: 

 
а) ръководство на научно-изследователски и/или художествено-творчески проекти; 
създаване на научна група от преподаватели; членство в авторитетна творческа и/или 



32 
 

професионална организация в съответната научна област; участия с доклади в 
международни и национални научни форуми;  авторитетни отзиви; създаване на ново 
направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни 
университети; 
б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и 
рационализации; 
в) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в 
международни издания. 
 
(3)  При необходимост може да се предвидят и допълнителни показатели  и    
изисквания освен тези по ал. (1). 
(4)  Изборът на "професор" се провежда от факултетния съвет не по-късно от 14 дни 
след получаване на предложението на журито. 
(5) Изборът се провежда при наличие на кворум с обикновено мнозинство и явно 
гласуване. 
(6) В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, допуснати до 
участие в конкурса, се уведомява писмено за резултата. 
(7) Избраният професор изнася публична академична лекция пред академичната 
общност в УАСГ. 
 
Чл. 81.  Трудовото правоотношение между УАСГ и лицето, спечелило конкурса, 
възникват от деня на утвърждаване на избора от Ректора.  В едномесечен срок от 
утвърждаването на избора се сключва трудовият договор. 

 
Трудови правоотношения   
Общи положения 
 

Чл. 82. (1)  Длъжностите по чл. 48, ал. (1)  от ЗВО с изключение на длъжността 
"асистент" се заемат с трудов договор за неопределено време. 
(2)   Длъжностите по чл. 48, ал. (2)  от ЗВО се заемат със срочни или трудови договори 
за неопределено време при условия и по ред,  определени в правилниците на УАСГ. 
(3)   Длъжността "асистент" се заема с трудов договор за определено време. 
 
Правила за вътрешния трудов ред в УАСГ 
 
Чл. 83. (1)  Трудовите правоотношения между УАСГ и представителите на 
академичния състав се регламентирани в нарочен Правилник за вътрешния трудов 
ред в УАСГ. 
(2)   Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен трудов стандарт,  който 
конкретизира правата и задълженията на академичния състав по трудовото 
правоотношение и урежда организацията на труда в УАСГ. 
(3)   Разпоредбите на правилника са задължителни за изпълнение,  както от 
представителите на академичния състав, така и от работодателя. 
 
Трудови правоотношения 
Права 
 

            Чл. 84.  Членовете на   академичния състав в Университета по архитектура, 
            строителство и геодезия имат право: 
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1.  да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на УАСГ, ако не са 
преподаватели по  чл. 52 от ЗВО  -  гост-преподаватели.  
2. да разработват и да преподават учебното съдържание на своята дисциплина 
свободно и в съответствие с изискванията на учебния план и учебните програми; 
3. свободно да провеждат, съобразно своите интереси, научни изследвания и да 
публикуват резултатите от тях; 
4. да извършват консултантски и други услуги, свързани с предмета на дейността им 
в УАСГ  -   при условия и по ред, определени в правилниците на УАСГ; 
5. да ползват цялата база и възможности на УАСГ за научното си израстване. 

 
Трудови правоотношения 
Задължения 
 

Чл. 85.  (1)  Членовете на академичния състав в УАСГ са длъжни: 
 

1.  да изпълняват задълженията си в съответствие с кратка длъжностна 
характеристика или описание на работата по чл. 127, ал. (1), т. 4 от Кодекса на 
труда и утвърдения индивидуален план за дейността си; 
2.  да съблюдават научната и професионалната етика; 
3.  да спазват правилниците на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия; 
4.  да не провеждат политическа или религиозна дейност в Университета по 
архитектура, строителство и геодезия; 
5.  да разработят и да оповестят по подходящ начин описание на водения от тях 
лекционен курс, включващо брой, заглавия и последователност на темите от 
учебното съдържание, препоръчителна литература, начин на формиране на 
оценката и форма на проверка на знанията и уменията. 

 
(2)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия има право да поставя 
допълнителни условия и изисквания към членовете на академичния състав в 
правилниците на висшето училище или в трудовия договор. 
(3)  В правилниците на Университета по архитектура, строителство и геодезия се 
определят  -   работното време на членовете на академичния състав, обемът и видът на 
учебните и други задължения и условията за тяхното изпълнение. 

                         
Научни степени в Университета по архитектура, строителство и геодезия 
 
Чл. 86. (1) Научните степени в Университета са: 
                   доктор; 
                   доктор на науките. 
(2)  Научните степени по предходната алинея се дават по реда и при условията, 
установени със закон и правилниците на Университета по архитектура, строителство 
и геодезия , приети от Академическия съвет. 
 
Процедури и  изисквания за придобиване на научната степен „доктор на 
науките“ 
 
Чл. 87.  Научната степен "доктор на науките" се присъжда на лица,  които притежават 
образователната и научна степен "доктор", след успешна защита на дисертационен 
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труд при условията и по реда на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България  -  ЗРАСРБ ,   Правилника за неговото приложение и на този 
правилник. 
Чл. 88.  При равни други условия лицата, придобили научна степен "доктор на 
науките", ползват предимство при заемане на академичните длъжности. 
 
Чл. 89. (1)  Дисертационният труд за придобиване на научна степен "доктор на 
науките" трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на големи научни или 
научно-приложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и 
представляват значителен и оригинален принос в науката. 
(2)  Дисертационният труд по ал. (1)  се подготвя самостоятелно и не може да повтаря 
буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване 
на образователна и научна степен "доктор". 
 
Чл. 90.    Кандидатът предлага дисертационния труд по чл. 89 и автореферата в 
катедрата за обсъждане, което се извършва в негово присъствие. Ако катедреният 
съвет одобри работата на кандидата,  ръководителят на катедрата предлага на 
факултетния съвет да открие процедура за предварително обсъждане. 
 
Чл. 91.  (1)  Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред катедрения 
съвет. 
(2)  При провеждане на процедурата за предварително обсъждане кандидатът 
представя дисертацията си и автореферата за обсъждане. 
(3)  Катедреният съвет взема решение за готовността за защита на дисертацията пред 
научно жури при наличие на кворум,  с явно гласуване и обикновено мнозинство. 
(4)  След положително решение на катедрения съвет кандидатът подава документи за 
защита на дисертацията по ред,  определен в този правилник. 
 
Чл. 92. (1) Защитата на дисертационния труд се провежда публично пред научно 
жури в състав от 7  хабилитирани лица. Най-малко трима от членовете са професори. 
Най-малко четирима от членовете са външни лица за УАСГ. 
(2) Определянето и утвърждаването на членовете на научното жури,  както и 
определянето на дата за защитата се извършват по реда на чл. 30 от ППЗРАСРБ. 
 
Чл. 93. (1) Трима от членовете на научното жури, двама от които са професори, 
изготвят рецензии. Поне една от рецензиите е на лице, външно за УАСГ. Останалите 
членове на научното жури изготвят становища. 
(2) Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се 
предават в катедрата до 3 месеца след избора на научното жури. 
(3) Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на 
интернет страницата на УАСГ. 
 
Чл. 94. (1) За защита се прилагат съответно разпоредбите на чл.33, ал. (1) и (2) от 
ППЗРАСРБ. 
(2) За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил най-малко четири 
положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка. 
(3) Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът 
желае, не по-късно от една година след датата на връщането се обявява нова 
процедура за защита.  Втората процедура за защита е окончателна. 
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Чл. 95. (1) Научната степен "доктор на науките" се придобива от деня, в който 
дисертационният труд е защитен успешно. 
(2) Научната степен "доктор на науките" се удостоверява с диплома по единен 
образец,  утвърден от министъра на образованието и науката,  и се изпраща за 
регистриране в МОН в 3-дневен срок след издаването й. 
 
Чл. 96.  За неуредените в този раздел  въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса 
на труда. 

 
Раздел втори  
Студенти, докторанти и специализанти 
 

            Чл. 97. (1) В Университета по архитектура, строителство и геодезия 
            се обучават студенти, докторанти   и  специализанти, както следва : 

-     студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”; 
-      студенти  -  едностепенно обучение за придобиване на 
образователно-квалификационна степен “магистър”; 
 -     студенти, завършили степен на висше образование “бакалавър”/“магистър” -  за 
придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”; 
-      докторанти за придобиване на образователната и научна степен “доктор”; 
-      специализанти за повишаване на квалификацията. 

           (2)   Студент е този, който се обучава за придобиване на образователните степени 
          "бакалавър" и "магистър". 

Статут на студенти се придобива при записването им в УАСГ и се преустановява при 
тяхното дипломиране  , при тяхното отписване,  както и за срока на отстраняването 
им от висшето училище по чл. 74, ал. (2.) от ЗВО. 
 
(3)   Докторант е този, който притежава образователната степен "магистър" и се 
подготвя за придобиване на образователна и научна степен "доктор". 
Статут на докторанти се придобива при зачисляването им в УАСГ и се преустановява 
след публичната защита на дисертацията им или при отчисляването им,  както и за 
срока на отстраняването им от висшето училище по чл. 74, ал. (2) от ЗВО 
 
(4)  Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран 
учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова 
специалност.  
Статут на специализанти се придобива при записването им в УАСГ и се 
преустановява при отписването им, както и за срока на отстраняването им от висшето 
училище по чл. 74, ал.( 2) от ЗВО. 
 

            (5)  Студент, докторант или специализант се отписва при: 
1.  успешно завършване курса на обучение; 
2.  напускане или преместване. 

(6)  Студент, докторант или специализант се отстранява от УАСГ за определен срок 
при: 

1. предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет в УАСГ, 
или подправяне на документи за студентското му положение; 

2. системно неизпълнение на задълженията си по учебния план или 
правилниците на УАСГ; 

3. осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено 
престъпление от общ характер. 
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Чл. 98. (1)  Задълженията на студентите, докторантите и специализантите се уреждат 
в Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 
докторантите и специализантите в УАСГ. 
 
(2)   Правилникът за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 
докторантите и специализантите е изготвен на основание на Закона за висшето 
образование в Република България, на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България (ЗРАСРБ) и на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 
Той регламентира: 
1. структурата и организацията на учебния процес на студентите и специализантите и 
на учебно-научния процес на докторантите; 
2. правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите. 
 
(3)    Студент може да бъде всеки български гражданин, гражданин на държава членка 
на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейско 
икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който е завършил 
успешно средно образование и е приет по установения за УАСГ ред. 
 
(4)   При определени от Академичния съвет условия за студент може да бъде приет и 
гражданин на държава извън посочените в предходната алинея. След постъпването 
си в Университета по архитектура,  строителство и геодезия той има правата и 
задълженията на български студент. 
 
(5). При обучението на студентите, докторантите и специализантите не се допускат 
привилегии и ограничения, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, 
пол, социален произход, политически възгледи и вероизповедание. 
 
Студенти 

Права и задължения на студентите 
 
Чл. 99. (1). Студентите имат следните права: 
 
1.   Да се обучават по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини 
при условията, определени в учебния план. 
2.   Да избират преподавател в началото на семестъра, при осигурена възможност, 
когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател. 
3.   Да се обучават по втора специалност и друга специализация при условията на 
Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 
докторантите и специализантите в УАСГ.  
4.   Да завършват предсрочно обучението си  -  по индивидуален план  -   при условия, 
определени от факултетните съвети. 
5.   Да прекъсват обучението си, както и да го продължават след това, съгласно 
разпоредбите на Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на 
студентите, докторантите и специализантите в УАСГ. 
6.   Да се преместват в друго висше училище,  факултет, специалност и форма 
на обучение съгласно разпоредбите на Правилника за учебната дейност, правата и 
задълженията на студентите, докторантите и специализантите в УАСГ. 
7.   Да участват в културната дейност (научно-изследователска, 
художествено-творческа, спортна и по интереси), като ползват материалната база  -   
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зали, читални, библиотеки, компютърни лаборатории и интернет-системата в УАСГ, 
при условия, определени от държавата и Академичния съвет на УАСГ. 
8.    Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на УАСГ. 
9.    Да получават стипендии по реда и условията, определени от Академичния съвет 
съгласно законовите разпоредби и отразени в правилниците на съответните звена. 
10.   Да бъдат поощрявани, стимулирани и награждавани съгласно решения на 
ръководството на университета и факултетите. 
11.   Да ползват студентски общежития и столове. 
12.   Да ползват ваканция не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна година. 
13.   Да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на 
обучение. 
14.   Да се сдружават в общности по културни интереси (учебни, научни, спортни и 
други), както и да членуват в международни организации, чиято дейност не 
противоречи на законите на Република България. 
15.   Да получават при поискване документ (уверение), който да удостоверява 
студентското им положение и академическа справка. 
16.   Да обжалват по съответния ред и пред съответните ръководители и органи на 
управление решения и действия на преподавателите, на административни и други 
органи на УАСГ, свързани със студентския им статус, които са в противоречие с 
Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 
докторантите  и специализантите в УАСГ.  
 
(2)  Всеки новоприет студент подава необходимите документи за записване в 
главната книга към съответния факултет и му се издават студентска книжка и лична 
студентска карта, с които той удостоверява, че е студент в УАСГ. 
 
(3)  Всеки новоприет студент получава индивидуален факултетен номер, който се 
вписва в студентската му книжка. 
 
(4)  Студентите имат следните задължения : 
 
1.   Да спазват Правилника за устройството и дейността на УАСГ и вътрешните 
правила за организация на учебния процес,  за административното и 
информационното управление на факултета. 
2.   Да посещават учебните занятия с административно определените потоци и групи 
и да изпълняват  задълженията си, предвидени в учебния план на специалността, в 
която се обучават. 
3.   Да полагат изпитите си и да провеждат практиките в определените срокове по 
семестри и учебни години. 
4.   Да опазват предоставената им учебна, техническа, лабораторна и спортна база и се 
задължават да я възстановят, ако умишлено е повредена от тях. 
5.   Да не провеждат политическа и религиозна дейност на територията на 
университета. 
6.   Да изпълняват в определените срокове всички други административни и учебни 
изисквания, свързани със студентския им статус. 
 
Поощрения на студентите 

 
Чл.100. (1) За показани високи успехи в учението и изследователската дейност и за 
достойно гражданско поведение всеки студент в Университета по архитектура, 
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строителство и геодезия може да бъде награден  с решение на Ректора или на 
Академичния съвет. 
(2)  Наградите се определят в съответствие с критерии,   приети от Академичния 
съвет по предложение на Ректора на УАСГ. 
 
Наказания   
 
Чл. 101. (1)  Студент,  който в това си качество виновно нарушава Конституцията, 
другите закони,  Правилника за устройството и дейността на УАСГ и другите 
вътрешни актове на университета, се наказва дисциплинарно. 
Дисциплинарните наказания са: 
-     порицание; 
-     предупреждение за отстраняване; 
-     отстраняване за една учебна година; 
-     отстраняване за повече от една учебна година. 
 
(2)  Първите две наказания се налагат и отменят от Декана, а последните две  -   от 
Ректора, по предложение на съответния Декан. Наказанието се налага с писмена 
заповед, която се връчва на студента, а при невъзможност, се изпраща на домашния 
му адрес с препоръчано писмо с обратна разписка. 
Органите, които налагат дисциплинарно наказание, са длъжни преди налагането му 
да изслушат студента или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят 
посочените доказателства. Тази разпоредба не се прилага, когато обясненията на 
студента не могат да бъдат изслушани или приети по негова вина. 
Дисциплинарно отстранен студент може да бъде възстановен по преценка от Ректора 
не по-рано от една година от датата на отстраняването.   Заповед за възстановяване се 
подготвя от Учебния отдел. 

 
Докторанти 
Права и задължения на докторантите 
 
Чл. 102. (1)   Организацията и провеждането на докторантурата се уреждат с приет от 
Академическия съвет  Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на 
студентите, докторантите и специализантите  в съответствие със Закона за 
развитието на академичния състав в Република България . 
 
(2)   Разпоредбите на  Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на 
студентите, докторантите и специализантите  важат за приемане на: 
-      български граждани и граждани на държави членки на Европейския съюз и на 
Европейското икономическо пространство; 
-      при заявено желание: чуждестранни граждани,  които 

1.    имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република 
България, 
2.    имат статут на бежанци;  
3.    са от българска народност. 

Чл. 103. (1) Докторантът има правата и задълженията на студент, доколкото в закон, 
в този правилник или в друг вътрешен акт на УАСГ не е установено друго. 
(2)   В рамките на докторантурата на редовен докторант се възлага провеждане на 
упражнения или семинарни занятия с една или две групи за една учебна година след 
полагане на докторантския минимум. 



39 
 

(3)  Редовен докторант не може да заема държавна служба или да работи по трудово 
правоотношение за повече от половината от законоустановеното работно време. 
Работното време и другите условия във връзка с работата задължително се 
съобразяват с условията на учебния процес. 
 
Специализанти 
Общи положения 
 
Чл. 104. (1)   Специализация се провежда въз основа на договор, сключен между 
Университета и специализанта или предприятието, учреждението или организацията, 
за чиито нужди се специализира. 
(2)  С договора за специализация се определят: 
1. професията и специалността,  по която ще се обучава специализантът; 
2. мястото, формите и времето на обучението; 
3. финансовите условия по време на обучението; 
4. последиците от неизпълнението на договора; 
5. други условия във връзка с провеждането на специализацията. 
(3)  Редът за приемане на специализанти и организацията на учебния процес по време 
на специализацията се уреждат  с Правилника за учебната дейност, правата и 
задълженията на студентите, докторантите и специализантите  . 
 
Права и задължения на специализантите 
 
Чл. 105. (1)   Специализантите имат следните права: 
1.  Да избират областта на специализацията. 
2.   Да избират броя и темата на изпитите заедно с научния ръководител при минимум 
15 часа консултации за дисциплина. 
3.   Да завършват предсрочно обучението си. 
4.   Да бъдат отчислявани с право на дипломна защита или да удължават 
специализацията си. 
5.   Да прекъсват обучението си по обективни причини, но не повече от два пъти по 6 
месеца. 
6.   Да ползват общежитие при редовно обучение. 
 
(2)   Специализантите имат следните задължения :  
1.    Да изпълняват индивидуалния си план за обучение. 
2.    Да изпълняват финансовите си задължения към УАСГ съгласно сключения 
договор. 
 
Студентски съвет 
 
Чл. 106. (1)   Орган за защита на общите интереси на обучаващите се е Студентският 
съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото 
събрание на висшето училище. Мандатът на студентите и докторантите в общото 
събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат 
избирани за още един мандат. Студентският съвет избира измежду членовете си 
председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред 
органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в 
него. 
(2)   Студентите и докторантите избират своите представители при условия и по ред, 
определени в правилника по ал. (3). 
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(3)   Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си и го 
представя на Академичния съвет на УАСГ. Академичният съвет може да възрази 
срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите или на 
правилниците на Университета по архитектура, строителство и геодезия. 
(4)  Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от Министъра на 
образованието и науката. 
(5)   Дейността на студентския съвет се финансира от УАСГ в размер,  който е не 
по-малко от 1 на сто от таксите за обучение.  Средствата се използват за защита на 
социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, 
научно-изследователска,  художествено-творческа и международна дейност. 
 

                Чл. 107. (1)  Студентският съвет има право: 
 

1.   да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето 
училище, както и в съвета на настоятелите; 
2.   да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини; 
3.   да прави предложения за покана на външни преподаватели; 
4.   да организира създаването на научни специализирани студентски общности и 
публикуването на техни трудове; 
5.   при необходимост да създава и управлява свои организационни звена; 
6.   да установява вътрешни и международни образователни, културни и 
следдипломни контакти между студентите; 
7.   да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност 
във висшето училище; 
8.   да участва в управлението на студентските общежития; 
9.   да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и 
помощите за студентите; 
10. да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за 
оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във 
висшето училище, както и при разработване на въпросите за проучване на 
студентското мнение. 
 
(2)   Студентският съвет поддържа самостоятелна страница в университетския 
информационен център за информационно обслужване на студентите и 
докторантите,  като финансирането й се осигурява от средствата по чл. 72, ал. (5) от 
ЗВО.  
 

    Раздел трети  
   Административен и помощен персонал 
     

Състав   
 
Чл. 108. (1)  Административният и помощен персонал се състои от служителите и 
работниците в управленските и помощните звена и специалистите в катедрите и 
другите структурни звена,  които работят по трудово правоотношение с 
Университета по архитектура, строителтво и геодезия. 
(2)   Правата и задълженията на страните ( работодателя и служителите и 
работниците в УАСГ ), както и организацията на труда са уредени в Правилник за 
вътрешния трудов ред на УАСГ .    
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(3)  Организацията на трудовия процес се основава на принципите за: 
-     законност, ред, лоялност и йерархична подчиненост; 
-     спазване на трудовата и финансовата дисциплина; 
-     осигуряване на условия за изпълнение на трудовите задължения и повишаване 
      квалификацията на работещите, съобразена с потребностите на университета; 
-     социален диалог. 
 
(4)  Правилникът за вътрешния трудов ред е съобразен с Кодекса на труда и 
нормативните актове по неговото прилагане. 
(5)  Разпоредбите на правилника са задължителни за изпълнение както от работещите 
в университета, така и от работодателя. 

 
Възникване на трудовото правоотношение 
 
Чл. 109.  Трудовото правоотношение с работниците и служителите от 
административния и помощен персонал възниква чрез сключване на трудов договор 
при условията и по реда,  установени в Кодекса на труда. 

 
 
Глава четвърта 
УНИВЕРСИТЕТСКИ ДЕЙНОСТИ 
  
Раздел първи 
Университетско образование 
 
Общи положения 
 
Чл. 110. (1)  Учебният процес в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия се провежда в неговите основни звена ,  разкрити по реда на ЗВО или в 
съответните организационни структури,  признати по законодателството на 
държавата,  където се провежда обучението,  когато учебният процес се извършва в 
чужбина от чуждестранно висше училище по договор за съвместна учебна дейност 
или за образователен франчайз. 
(2)   Учебният процес в Университета по архитектура, строителство и геодезия се 
провежда по учебна документация за всяка специалност, която обхваща 
квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на 
изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. 

(3)   Учебното съдържание по всяка дисциплина се организира в относително 
обособени части. Всяка част следва да включва минимум 15 академични часа 
аудиторна заетост. Академичният час е с продължителност 45 минути. 

(4)   Обучението в УАСГ се извършва по задължителни, избираеми и факултативни 
дисциплини. 
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Чл. 111. (1)  Организацията на учебният процес в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия  -  след завършено средно образование  -  се състои от 
следните степени: 
1.  образователно-квалификационна степен "бакалавър",  за придобиването на която в 
съответствие с учебния план се изискват  не по-малко от 240 кредита със срок на 
обучение не по-малък от 4 години - "бакалавър"; 
2. образователно-квалификационна степен "магистър", за придобиването на която се 
изискват: 
а)  не по-малко от 300 кредита съгласно учебния план със срок на обучение не 
по-малък от 5 години; 
б)  не по-малко от 60 кредита след придобита образователно-квалификационна 
степен "бакалавър"  
(2)   Обучението в степента "бакалавър" в съответствие с учебния план осигурява 
специализирана професионална подготовка в съответното професионално 
направление и специалности. 
(3)   Обучението в степента "магистър" осигурява задълбочена фундаментална 
подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност. 
(4)   Обучението в образователната и научна степен "доктор" се осъществява по 
докторски програми  -  в съответствие с изискванията на Закона за развитието на 
Академичния състав в Република България 
(5)  Организацията на учебният процес в Университета по архитектура, строителство 
и геодезия  в рамките на отделните степени е в съответствие с Националната 
квалификационна рамка на Република България и с Европейската квалификационна 
рамка.  
 
Чл. 112. (1) Обучението по всяка специалност в УАСГ на образователно - 
квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" завършва с държавен изпит или 
със защита на дипломна работа. 
(2)   Диплома за завършена степен се присъжда след успешно изпълнение на всички 
задължения,  предвидени по учебен план,  независимо от календарния срок на 
обучение. 
(3)   Условията и реда за провеждане на Държавният изпит или защитата на 
дипломната работа съгласно държавните изисквания са определени в Правилника за 
Държавните изпитни комисии на УАСГ. 
 
Чл. 113. (1)  За оценка на придобитите по време на обучението знания и умения на 
студентите в УАСГ е разработена  Система за натрупване и трансфер на кредити. 
(2)  Целта на системата е да осигури на студентите от УАСГ възможност за изборност 
на дисциплини,  самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно 
признаване на отделни периоди на обучение,  които отговарят на част от учебния 
план на специалността и образователно-квалификационната степен. 
(3)  Кредитите са оценка на задълженията, които студентите трябва да изпълнят по 
дадена дисциплина или модул като част от общите задължения,  необходими за 
успешно завършване на една учебна година или семестър. 
(4)  По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от 
практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа (в лаборатории, 
библиотеки, курсови, домашни работи и други),  положени изпити и други форми на 
оценяване, определени от висшето училище.  Кредити могат да се присъждат и за 
участие в практика и за защитена курсова или дипломна работа,  когато тези дейности 
са част от учебния план. 
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(5) Кредитите по ал. (3) се присъждат на студенти, които са завършили успешно 
съответната учебна дисциплина и/или модул чрез полагане на изпит или друг начин 
на оценяване. 
(6)  Системата по ал. (1) се основава на 60 кредита за учебна година или 30 кредита за 
семестър, разпределени по учебни дисциплини и/или модули съгласно учебния план 
на специалността и образователно-квалификационната степен,  или на друг 
съвместим с тази система брой кредити. 

 
Чл. 114. (1)  Приемането на студенти и докторанти се извършва чрез конкурсен изпит 
в рамките на утвърдения брой по реда на ЗВО при спазване на: 
1.  държавните изисквания; 
2.  определените в Правилника за устройството и дейността на УАСГ изисквания; 
3.  капацитета на УАСГ,  на професионалните направления и на специалностите от 
регулираните професии,  определени от Националната агенция за оценяване и 
акредитация. 
 (2)   При облекчени условия и по ред,  определени с Правилника за устройството и 
дейността на УАСГ, се приемат следните кандидат-студенти, успешно участвали в 
конкурсните изпити: 
1. класирани с еднакъв бал; 
2. инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; 
3. военноинвалиди; 
4. кръгли сираци; 
5. майки с три и повече деца; 
6. близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално 
направление и висше училище, и единият от тях е приет. 
(3)  Приемането на студенти, докторанти и специализанти  -  граждани на държави - 
членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство,  се 
извършва при условията и по реда,  определени за българските граждани. 
 
Структура и организация на учебния процес  
в Университета по архитектура, строителство и геодезия 
 
Студенти 
Приемни процедури 

 
Чл. 115. (1)  Приемането на студенти първокурсници  -  български граждани - се 
извършва на конкурсни начала със заповед на Ректора   -  на основание на подадени 
документи, успешно полагане на конкурсни изпити и класиране. Конкурсните 
условия за кандидатстване и приемане на студенти в УАСГ подробно се 
регламентират с ежегоден Правилник за приемане на студенти, одобрен от 
Академическия съвет и съобразен с изискванията на действащата нормативна уредба.  
Правилникът за приемане на студенти за съответната година се публикува в 
Справочник за кандидат-студенти най-късно до 31 март. 
(2) Приемането на студенти за обучение срещу заплащане в образователно - 
квалификационна степен “магистър” след придобита образователно - 
квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” се провежда по специалности 
(магистърски програми), акредитирани от НАОА. Условията за прием се публикуват 
ежегодно в Правилника за приемане на студенти. 
(3) Приемането на студенти -  чуждестранни граждани  -  се съобразява с 
изискванията на действащаите нормативни актове. 
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Форми и срокове за обучение 
 
Чл. 116. (1)  Приетите и записани студенти се обучават в различни форми на 
обучение и специалности за образователно - квалификационна степени “бакалавър” и 
“магистър”. 
(2) Обучението на студентите се осъществява в учебни години с два семестъра по 
общ график, изготвен от Учебния отдел и приет от Академическия съвет. 
(3) Дипломирането се осъществява в две дипломни сесии (редовна и поправителна) 
по приетия график. 
(4) Формите на обучение за студентите са: 
-    редовни; 
-    редовни (по индивидуален план); 
-    задочни; 
-    дистанционни 
-    други  
 
Чл. 117.  Обучението на студентите се извършва от основните звена на УАСГ по 
специалности от професионално направление 5.7 на Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните направления (ПМС № 125/2002 г.) 
съобразно Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование 
на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и 
“специалист” (ПМС № 162/2002 г.) и Наредбата за единните държавни изисквания 
за придобиване на висше образование по специалността “Архитектура” на 
образователно - квалификационната степен “магистър” с професионална 
квалификация “архитект” (ПМС № 109/2003 г.). 
 
Чл. 118. (1) Срокът за обучение на студентите, условията и редът за тяхното 
дипломиране се определят с утвърдените учебни планове. 
(2)  Студентите заплащат такси за обучението си в началото на всеки семестър (вкл. и 
за дипломния семестър). Студентите, приети по държавна поръчка, заплащат такси, 
определени от Министерския съвет. Студентите в платена форма на обучение 
заплащат такси съобразно решенията на Академическия съвет и действащите 
нормативни документи. 
(3)  От заплащане на такси са освободени студентите: кръгли сираци; с трайни 
увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%; военноинвалиди; 
отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитаване на лица, 
лишени от родителска грижа. 

 
Учебен процес 
Учебна документация 
 
Чл. 119.  Учебният процес за студентите в УАСГ се провежда по учебна 
документация за всяка специалност, която обхваща: квалификационни 
характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните 
дисциплини и ежегоден график на учебния процес. 
 
Чл. 120. (1)  Преди началото на всяка учебна година Академическият съвет приема и 
публикува общ график на учебния процес по специалности и курсове, включващ 
всички срокове, свързани с организацията на учебния процес. Промени в графика се 
допускат по изключение по предложение на Ректорския съвет. 
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(2)  Преди началото на всеки семестър катедрите приемат график и изисквания за 
организация на учебния процес, заверка и завършване на преподаваните дисциплини, 
които обявяват пред катедрените кабинети. Изискванията се предават и в 
канцелариите на съответните факултети за информация на студентите по време на 
семестъра. 
(3)  Условията, при които се заверява дадена дисциплина, се определят от 
катедрените съвети в обявените от тях изисквания в началото на съответния 
семестър, когато започва тяхното изучаване и се публикуват в интернет страницата 
на УАСГ. 
(4)  Учебните дейности по специалности и семестри се регламентират от 
факултетните съвети съгласно учебните планове. 
(5)  Изпълнението на учебните дейности се контролира от Деканите и 
преподавателите и се отразява съгласно изискванията в студентската книжка. 
 
Чл. 121.  Ежегодно се изготвят и оповестяват информационни пакети съгласно 
Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите 
училища (ДВ, бр. 89/12.10.2004 г.) 

 
Изпитни процедури 
 
Чл. 122. (1) Изпитите за студентите от редовна форма на обучение се провеждат по 
общ график в рамките на: 
-  една редовна семестриална зимна сесия; 
-     една поправителна семестриална зимна сесия; 
-     една редовна семестриална лятна сесия; 
-     една поправителна семестриална лятна сесия -  само за студентите от 
Архитектурния факултет; 
-     една поправителна годишна есенна сесия -   за инженерните факултети. 
(2)  Изпитите за студентите от задочното обучение се провеждат по отделен график, 
утвърден от Ректора. 
(3)  За прекъсналите обучението си студенти, както и за възстановените студенти с 
право да полагат изпити, са валидни сроковете и условията,  определени в 
персоналните заповеди за прекъсване/възстановяване.  Тези студенти се явяват на 
изпити по графиците, определени в чл. 120 ал.(1)  - за студентите от редовна форма на 
обучение и ал. (2) - за студентите от задочна форма на обучение. 
 
Чл. 123. (1) До изпит по дадена дисциплина се допуска студент, получил заверка по 
нея. 
(2) Общият брой явявания на изпит по всяка дисциплина е три. Студентът има право 
да се яви на изпит пред комисия при последното си явяване, като за целта подава 
молба до декана не по-късно от една седмица преди датата за изпит. 
(3) При неуспешно полагане на изпита и при третото явяване студентът се отстранява 
от УАСГ с право да се възстанови при условия,  приети от Академичния съвет. 
 
Чл. 124. (1)  Резултатите от изпитите се оценяват съгласно ЗВО по шестобалната 
система с цели числа отличен (6,00), мн. добър (5,00), добър (4,00), среден (3,00) и 
слаб (2,00) и се вписват от преподавателя в студентската книжка и в изпитния 
протокол в срок от 3 (три) дни, а в главната книга  -  в следния срок: 
1. от зимната сесия  -  до една седмица след края на поправителната зимна сесия; 
2. от лятната сесия   -  до една седмица след края на сесията; 
3. от есенната сесия -  до една седмица след края на сесията. 
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(2) В съответствие с участието на УАСГ в международни образователни проекти се 
приемат за паралелни системите за оценяване, прилагани в Западна Европа, при 
осигурена сравнимост на оценките с тези, посочени в предходната алинея. 
(3) Броят и видът на оценките по дисциплините се определят от факултетите като 
съставна част от учебните планове. 
(4) Оценките, нанесени в главната книга, са окончателни. 
 
Придобиване и загубване на студентски статус 
 
Чл. 125. (1)  Статусът на студент се получава при записването на учебен семестър въз 
основа на условия и срокове, определени от настоящия Правилник, графика на 
учебния процес и деканите. Студентите имат право да записват всеки следващ 
семестър при следните условия: 
–    заверка на предходния семестър в рамките на обявения график; 
–    заплащане на семестриална такса съобразно сроковете на графика; 
–    всяка нова учебна година се записва при спазване на горните две условия и с не 
повече от два неположени изпита от предходните учебни години. 
При спазване на горните условия студентите получават всички права на действащи 
(редовно записани) студенти за формата на обучение, по която са приети. 
(2) Статусът на студент се загубва при отписване или при отстраняване. 
Възстановяване на студентския статус се извършва със заповед на Ректора на УАСГ. 
 
Чл. 126. (1) При записването на даден семестър студентът приема задължението да 
изучава всички дисциплини, предвидени в учебния план като задължителни, 
включително и тези, които той е избрал като свободно избираеми и факултативни. 
(2)  В началото на всеки семестър студентите са длъжни да регистрират 
административно дисциплините, които ще изучават, като свободно избираеми и 
факултативни. 
(3)  Учебният семестър е завършен, когато студентът е получил семестриална заверка 
от канцеларията на факултета, в рамките на графика, определен със заповед на 
Ректора. 
 
Чл. 127.  Учебната година е успешно завършена, когато студентът е заверил 
семестрите, положил е успешно изпитите и е провел практиките, предвидени по 
учебен план. 
 
Прекъсване и възстановяване на обучението 
 
Чл. 128. (1) Прекъсване на обучението се извършва поради неспазване на учебни 
задължения съобразно разпоредбите на настоящия правилник  -  незаверен семестър 
и/или повече от два неположени изпита от предходните учебни години. 
(2) За целия срок на обучение студентите имат право еднократно да прекъснат 
обучението си при условията на ал. 1, като презаписват съответния семестър през 
следващата учебна година. Това не важи за първи семестър на първи курс. 
(3) При всеки следващ случай на неспазване на учебни задължения съобразно ал. (1) 
студентите се отстраняват от УАСГ. Те могат да възстановят обучението си при 
условията на чл. 131 . 
(4) Студентите могат да прекъснат обучението си по уважителни причини 
(майчинство или тежко заболяване, които се доказват със съответните документи). 
Тези студенти не губят правата си по ал. (2) и (5). 
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(5)  Студентите могат да прекъснат обучението си за срок от една година по причини, 
уважени от декана.  Това право може да се ползва еднократно по време на целия курс 
на обучение. Тези студенти не губят правата си по ал. (2) и (4). По изключение и по 
уважителни причини деканите имат право еднократно за целия период на обучение 
да дадат служебна заверка по една дисциплина. При следващото си записване 
студентът е длъжен да изпълни изискванията за заверка по тази дисциплина. 
(6) Студентите без заверка на първи семестър на първи курс, се отстраняват от УАСГ 
без право да се възстановят. 
(7) Прекъсналите студенти презаписват съответния семестър и повтарят изучаването 
на дисциплините, по които нямат заверка. Дисциплините, по които студентът е 
получил заверка, се презаверяват служебно. За презаписания семестър се заплаща 
семестриална такса. След възстановяване на обучението си прекъсналите студенти се 
обучават по учебния план на випуска, с който продължават обучението си, и ако се 
налага, полагат приравнителни изпити при условията на чл. 123 (1). 
(8) Прекъсналите студенти, които не презапишат съответния семестър в 
определените срокове, се отстраняват от УАСГ. Те могат да възстановят обучението 
си при условия, приети от Академичния съвет. 
(9) Заповедите за прекъсване и възстановяване на обучението се издават от Декана на 
факултета, като в тях се изясняват причините на прекъсването, условията и сроковете 
за възстановяване и полагане на изпити. 
(10) Прекъсналите обучението си студенти не се ползват със студентски права. Те 
имат право да полагат изпити съгласно условията на индивидуалните си заповеди за 
прекъсване. 
 
Отписване на студенти 
 
Чл. 129. (1) Окончателно отписване на студент се извършва при успешно завършване 
на курса на обучение. 
(2) След успешно завършена първа учебна година, а за студентите от горен курс след 
заверен пореден семестър, студентите имат право да се отпишат по собствено 
желание: 
–   за да продължат обучението си в друго висше училище, включително и 
чуждестранно, като запазват правото си да възстановят обучението си в УАСГ в срок 
от три години. След изтичане на този срок, както и при липса на документи, които да 
удостоверяват обучението на студента в другото висше училище, студентите могат 
да възстановят обучението си при условията на чл. 131 (1); 
–   за срок от една година. Това право може да се ползва еднократно за целия курс на 
обучение. След изтичане на този срок, студентите могат да се възстановят при 
условията на чл. 131 (1). 
(3) Общият срок на отписване по собствено желание съгласно ал. (2) не може да 
надвишава три години. 
(4) Не се разрешава отписване по собствено желание по време на учебен семестър. 
(5) Заповедите за отписване се издават от Ректора по предложение на Деканите на 
факултети, като се вписват основанията за това и се определят условията и сроковете 
за възстановяване на студентските права. Заповедите за възстановяването на 
студентски права се подготвят от Учебния отдел и се подписват от Ректора. 

 
Отстраняване на студенти 
 
Чл. 130. (1)  Отстраняване на студент става в следните случаи: 
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1.  при предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет или при 
подправяне на документи и данни за студентското му положение; 
2.  при осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от 
общ характер; 
3.  при доказан опит за измама по време на изпит; при доказано участие в кражби;  
при доказано умишлено увреждане на материалната база на УАСГ. 
4.  при неспазване на учебни задължения съгласно разпоредбите на този правилник. 
(2) Отстраняването се извършва със заповед на Ректора по предложение на Декана на 
факултета, като се вписват основанията за това и се определят условията, 
възможностите и сроковете за възстановяване. 
 
Възстановяване на студентски права 
 
Чл. 131. (1) Възстановяване на студентски права се извършва: 
1. след положен кандидатстудентски изпит и класиране в специалността; 
2. без конкурсен изпит и допълнителни условия, определяни ежегодно от  
Академическия съвет; 
(2) Заповедите за възстановяване на студентски права се издават от Ректора, като се 
подготвят от Учебния отдел. 
(3) Курсът и формата на обучение, семестърът и статусът на възстановените студенти 
се определят от Деканите на факултетите в зависимост от изпитното им състояние и 
учебните планове на випуска, с който продължават обучението си, и ако се налага, се 
полагат необходимите приравнителни изпити при условията на чл.123, ал. (1). 
 
Завършване на образованието.  Дипломни процедури 
 
Чл. 132. (1)  Студентите, положили успешно всички изпити и провели всички учебни 
и преддипломни практики, предвидени според учебния план на съответната 
специалност, добиват право да получат задание за дипломна работа. 
(2)  Разпределението на студентите за разработване на дипломни работи по катедри 
се извършва от съответните деканати.  Разпределението става въз основа на успеха на 
студентите, на техните желания и на възможностите на катедрите за осигуряване на 
ръководство на дипломния процес. Определянето на темите на дипломните работи и 
на научните ръководители се извършва от съответните катедри. 
(3)  Получилите задание за дипломна работа придобиват статут на дипломанти. 
Получаването на дипломно задание, разработването и защитата на дипломната 
работа става по график,  определен със заповед на Ректора, в съответствие с 
факултетните правилници. За дипломния семестър се заплаща семестриална такса. 
 
Чл. 133. (1) Завършените и предадени в срок дипломни работи се защитават пред 
Държавна изпитна комисия, назначена от Ректора по предложение на Деканите. 
Защитите на дипломни работи се провеждат през сесии, предвидени в учебните 
планове и графика на учебния процес. 
(2)  Успешно защитилите дипломна работа получават диплома за завършена степен 
на висшето образование по съответната специалност, както и приложение за 
изучаваните дисциплини, положените изпити и проведените практики. При заявено 
искане се получава и европейско дипломно приложение. 
 
Чл. 134.  Студентите, заверили последния семестър, но неположили всички изпити 
до началото на втора дипломна сесия, се отчисляват с право да полагат изпити и да 
защитят до 3 години след края на последния учебен семестър. 
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Чл. 135. (1)  Дипломантите, получили слаба оценка на дипломна работа, могат да 
получат второ дипломно задание, да разработят дипломна работа и да се явят втори 
път на защита.  Същите заплащат нова семестриална такса. 
(2)  Дипломантите, неуспели да защитят дипломната си работа на първа сесия, могат 
да се явят на втора дипломна защита със същата дипломна работа, ако тя не е 
получила слаба оценка от Държавната дипломна комисия. Същите заплащат нова 
семестриална такса. 
(3)  Дипломанти, неявили се на защита на първа дипломна сесия, могат да се явят на 
втора дипломна сесия със същото дипломно задание при разработена над 50% 
дипломна работа. Същите заплащат нова семестриална такса. 
(4)  Неуспелите да защитят успешно дипломна работа след второ явяване се отписват 
с право да се дипломират в срок до три години след края на последния учебен 
семестър, като задължително разработват нова дипломна работа и заплащат 
семестриална такса за новозаписания дипломен семестър. 
(5)  Ако в срок до три години след края на последния учебен семестър студентите не 
защитят успешно дипломна работа, те губят право да се дипломират на основание на 
полученото до този момент обучение и се отстраняват от УАСГ. При желание от 
тяхна страна могат да получат академическа справка за заверените семестри и 
положени изпити. Възстановяване на студентските права се извършва при условията 
на чл. 131 , ал.(1). 
(6)  Дипломантите се ползват със студентски права за времето от записване на 
редовния дипломен семестър по учебен план до първа дипломна защита. След 
изтичане на този срок дипломантите нямат студентски права и могат само да 
разработват дипломна работа и да я защитават съгласно разпоредбите на този 
Правилник. 
 
 
Промяна на специалност, форма на обучение и висше училище.  
Обучение по втора специалност и специализация 
 
Чл. 136. (1)  Всеки студент след успешно завършен първи курс може да получи 
разрешение за продължаване на обучението си по сродна специалност в друго висше 
училище, включително и чуждестранно, като запазва правото си в срок до три години 
да възстанови обучението си в УАСГ при условията на чл.129 ,  ал. (2), (3) (4) и (5). 
(2)  Студентите от инженерните специалности след успешно завършен курс на 
обучение и успех от следването не по-малък от много добър могат да променят 
специалността си в друга инженерна специалност. Молбите се съгласуват писмено от 
Деканите на съответните факултети, като заповед се издава от Ректора преди 
началото на учебната година. Заповедите за промяна на специалността се подготвят 
от Учебния отдел. 
(3)  Студентите от инженерните специалности могат да продължат обучението си в 
специалност “Урбанизъм”, както и тези от специалност “Урбанизъм”   -  в инженерна 
специалност, при спазване на следните условия: 
–   успешно завършен курс на обучение; 
–   успех от следването не по-малък от много добър; 
–   наличие на свободни места и възстановяване на държавната субсидия на 
     Университета за времето на обучение по първоначалната специалност; 
–   съгласие на Декана на съответния факултет. 
Заповедите за промяна на специалността се подготвят от Учебния отдел преди 
началото на учебната година и се издават от Ректора. 
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(4)  Студентите от инженерните специалности, които желаят да продължат 
обучението си в Архитектурния факултет в специалност „ Архитектура“,  могат да 
участват на общо основание в конкурсните изпити за кандидат-студенти при условия, 
приети от Академическия съвет, обявени в Правилника за приемане на студенти за 
съответната година и публикувани  в Справочника за кандидат-студенти. 
(5)  Студенти от други висши училища в страната и в чужбина, след успешно 
завършен първи курс, могат да продължат обучението си в УАСГ при условия, 
определени от Академическия съвет, обявени в Правилника за приемане на студенти 
за съответната година и публикувани в Справочника за кандидат-студенти. 
Признаването на положените изпити в други училища и определянето на курса, в 
който студентът трябва да продължи обучението, се извършва от Деканите на 
факултетите.  Положените изпити се зачитат, при условие че обемът и съдържанието 
на учебния материал по съответните дисциплини от двете специалности съвпадат с 
не по-малко от 2/3. Заповедите за прехвърляне на студенти от други висши училища 
се подготвят от Учебния отдел и се подписват от Ректора. 
(6)  Всеки студент от инженерна специалност може да се обучава по втора инженерна 
специалност при следните условия :  

 
1.   Успешно завършен втори  курс с успех от следването не по-нисък от много 
добър .  Това право не може да се ползва от семестриално завършили студенти. 
2.   Записването се извършва след издаване на заповед на Ректора вследствие на 
одобрена молба от Декана на приемащия факултет и справка за успеха (изготвена 
от факултета, в който се обучава).  На студента се издава втора студентска 
книжка, в която се отбелязва, че тя се отнася за обучението му по втората 
инженерна специалност. Формата и курсът на обучение по втората специалност 
се определят от Декана на приемащия факултет. 
3. Положените изпити от първата специалност се зачитат, при условие че обемът 
и съдържанието на учебния материал по съответните дисциплини от двете 
специалности съвпадат с не по-малко от 2/3, както и при съответствие на 
кредитните точки, което се удостоверява с подпис от ръководителите на 
катедрите, обучаващи по съответните дисциплини от учебния план на втората 
специалност или от Декана на приемащия факултет.  Положените изпити и 
придобити кредити от втората специалност не се признават в първата. 
4. Изпитите от учебния план на втората специалност се полагат съгласно чл. 122,  
ал. (1) и (2). 
5. Прекъсване по първата специалност води задължително до прекъсване и по 
втората специалност. 
6. Дипломиране по втората специалност се допуска след дипломиране по първата 
специалност. 
7. Завършената втора специалност се удостоверява с отделна диплома, като се 
отбелязва, че е за втора специалност. 
8. Студентът заплаща 1/2 семестриална такса за обучението си по втората 
специалност, а след изтичане на срока на обучение по учебния план на 
първоначалната специалност, студентът заплаща пълната такса, както и 
ежегодно държавната субсидия за времето до дипломирането си по втората 
специалност. 
9. Студентът, който се обучава по втора специалност, ползва студентски права 
(общежитие, стипендия и др.) до окончателното си дипломиране и по втората 
специалност. 
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(7) Всеки студент от инженерна специалност може да се обучава по друга 
специализация в рамките на същата специалност при следните условия :  
 
1.  Успешно завършен трети курс с успех от следването не по-нисък от мн. добър . 
Това право не може да се ползва от семестриално завършили студенти. 
2.  Записването се извършва след издаване на заповед на Ректора вследствие на 
одобрена молба от Декана на факултета и справка за успеха. На студента не се издава 
втора студентска книжка. Формата на обучение по другата специализация се 
определя от Декана на факултета. 
3. Изпитите от учебния план на другата специализация се полагат съгласно чл. 122 , 
ал. (1) и (2). 
4. Прекъсване по първата специализация води задължително до прекъсване и по 
втората. 
5. Студентът разработва дипломна работа и по другата специализация. Диплома за 
висше образование по специалността се издава след приключване на обучението по 
избраните специализации, като в приложението се включват всички положени 
изпити в рамките на избраните специализации. 
6. Студентът не заплаща отделна семестриална такса за обучението си по втората 
специализация, а след изтичане на срока на обучение по учебния план на 
първоначалната специализация, студентът заплаща семестриални такси и ежегодно 
държавната субсидия за времето до окончателното си дипломиране. 
7. Студентът, който се обучава по друга специализация, ползва студентски права 
(общежитие, стипендия и др.) до окончателното приключване на обучението. 

 
Диплома 
 
Чл.137.   Завършването на образованието и придобиването на образователно - 
квалификационна степен се удостоверява с диплома,  издадена от Университета по 
архитектура, строителство и геодезия.  
 
Документация на учебния процес 
 
Чл. 138. (1) В Университета по архитектура, строителство и геодезия се води 
следната задължителна документация относно учебния процес на студентите: 
1. главни книги; 
2. протоколи от изпити; 
3. студентски досиета; 
4. студентски книжки; 
5. регистрационна книга за издадените дипломи. 
(2)   По време на обучението документите по предходната алинея се водят и 
съхраняват както следва: 
1.  по т. 1 - 3     -  от факултета; 
2.  по т. 4          -  води се от факултета и се съхранява от студента; 
3.  по т. 5          -  от Университета. 
(3)   Редът за водене и съхраняване на документацията на учебния процес се определя 
от ЗВО и правила,  приети от Академичния съвет. 

 
Докторанти 
Общи положения 
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Чл. 139.  Университетът по архитектура, строителство и геодезия провежда обучение 
в образователната и научна степен "доктор"  по акредитирани от НАОА 
специалности в съответните професионални направления.  
 
Чл. 140. (1)  Обучението в образователна и научна степен “доктор” се осъществява по 
докторски програми по научни специалности.  За докторанти могат да кандидатстват 
лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по 
специалности, съответстващи на направлението, в което обучава факултетаът, 
обявил конкурса. 
Допълнително при обявяването на конкурсите за докторанти, факултетите могат да 
дефинират специфични изисквания към завършената магистърска специалност от 
кандидатите с решение на факултетния съвет   -  съобразно с докторските програми 
на научните специалности, по които факултетът провежда обучение.  
 
(2)    Изискванията ,  редът за приемане ,  условията и организацията на обучение на 
докторанти в УАСГ за образователна и научна степен „доктор” са в съответствие със 
ЗВО,  Закона за развитието на академичния състав в Република България , 
Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 
България и са определени в Правилника  за учебната дейност, правата и 
задълженията на студентите, докторантите и специализантите на УАСГ. 
 
(3)  Разпоредбите на Правилника  за учебната дейност, правата и задълженията на 
студентите, докторантите и специализантите на УАСГ важат за приемане на: 
-      български граждани и граждани на държави членки на Европейския съюз и на 
Европейското икономическо пространство; 
-     при заявено желание: чуждестранни граждани, които 
1.    имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, 
2.    имат статут на бежанци;  
3.    са от българска народност. 

 
Чл. 141. (1) Докторантурата е редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. 
 
(2)  Редовната докторантура е със срок на обучение до 3 години след придобита 
образователно - квалификационна степен “магистър”. 
(3)  Задочната докторантура е със срок на обучение до 4 години след придобита 
образователно - квалификационна степен “магистър”. 
(4)  Докторантурата на самостоятелна подготовка е със срок на обучение до две 
години след придобита образователно-квалификационна степен “магистър”. 
 
Приемни процедури 
 
Чл. 142.  Приемането на студенти и докторанти се извършва чрез конкурсен изпит в 
рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. (3), т. 6, букви "а" и "б" от ЗВО при 
спазване на: 
1. държавните изисквания; 
2. определените в правилниците на УАСГ изисквания ; 
3. от капацитета на висшето училище,  на професионалните направления и на 
специалностите от регулираните професии,  определени от Националната агенция за 
оценяване и акредитация. 
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Чл. 143.  За докторанти могат да кандидатстват лица, завършили УАСГ или друго 
българско висше училище с придобита образователно - квалификационна степен 
“магистър”. Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват 
за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда 
на Наредбата за държавни изисквания за признаване на придобито висше 
образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища . 
 
Чл. 144.  Приемът в редовна или задочна докторантура се извършва с конкурс, който 
се провежда не по-рано от един месец след изтичането на срока за подаване на 
документи по чл. 146, ал.(1).  Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на 
интернет страницата на УАСГ. 
 
Чл. 145. (1) В УАСГ се провежда обучение в образователна и научна степен “доктор” 
(редовна и задочна форма) и срещу заплащане по акредитирани от Националната 
агенция за оценяване и акредитация (НАОА) докторски програми по научни 
специалности съгласно чл. 21, ал.(5) и (6) от Закона за висшето образование. 
Взаимоотношенията между приетите докторанти и УАСГ се регламентират с договор 
между двете страни, а таксите се определят от Академичния съвет. 
(2)   Право по ал. (1) ползват кандидатите, които имат успех от конкурсните изпити не 
по-малко от мн. добър (4,50). 
 
Редовна и задочна докторантура, докторантура на самостоятелна подготовка 
и обучение на чуждестранни граждани 

 
А.  Редовна и задочна докторантура 
 
Чл. 146. (1) Кандидати  -  български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство,  
едното от които е българско,  желаещи да участват в конкурсните изпити за 
докторанти, както и чужденци съобразно чл. 140, ал. (3), подават заявление до 
Ректора на УАСГ чрез Декана на факултета,  в който са акредитирани съответните 
докторски програми по научни специалности.  
(2)  Заявлението се подава в съответния деканат. Към него се прилагат: 
1.   автобиография; 
2.   диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с 
приложението или нотариално заверено копие от нея  - оригинал и ксерокопие. След 
сверяване от длъжностното лице, оригиналът се връща на кандидата; 
3.   удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от 
чуждестранно висше училище; 
4.  други документи по преценка на кандидатите, с които се удостоверяват техните 
интереси и постижения в съответната научна област. 
(3) В заявлението се посочват адресите за кореспонденция с кандидата и телефон за 
връзка. 
(4) В заявлението се посочва и чуждият език, на който кандидатът ще се явява на 
изпит, заедно с изпита по специалността. 
 
Чл. 147. (1) Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от 
комисия,  включваща Декана на факултета,  ръководителя на катедрата и 
преподавател в докторската програма,  назначена със заповед на Ректора на УАСГ. 
(2)   Комисията по ал. (1) разглежда документите на кандидатите за съответствие с 
изискванията за допустимост на ЗРАСРБ,  на Правилника за неговото приложение и 
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на настоящия правилник,  като взема решение за допускане в 20-дневен срок след 
изтичане на срока за подаване на документи. 
(3)   Деканът на факултета уведомява писмено кандидатите за допускането им до 
участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за 
недопускането им. 
(4)   Допуснатите кандидати се уведомяват за датата на изпитите, като уведомлението 
съдържа и списък на въпросите за изпита по специалността. Уведомлението по ал. (3) 
се изпраща най-късно един месец преди датата на първия изпит. 
 
Чл. 148. (1) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7-дневен срок от 
датата на уведомяването да направят възражение до Декана на факултета. 
(2)   Деканът на факултета възлага на нова комисия от трима души  -  хабилитирани 
лица  -   да се произнесе по възражението. Въз основа на доклада на комисията 
Деканът взема окончателно решение в 10-дневен срок от получаване на 
възражението. 
 
Чл. 149. (1) Конкурсът включва изпит по специалността и по чужд език, избран от 
кандидата,  измежду английски, немски и френски език. 
 
(2)   Програмите,  по които се провеждат конкурсните изпити,  се подготвят от 
катедрите, в които се провеждат тези изпити и обучението на докторантите.  
Програмите се предават от обучаващите катедри в съответните деканати след 
обявяване на конкурса и се утвърждават от Ректора.  Същите се изпращат с 
уведомлението или се предават лично срещу подпис от кандидата. 
 
Чл. 150. (1) Конкурсните изпити по специалността се провеждат от комисия, 
назначена със заповед на Ректора по предложение на Декана на факултета. 
Комисията се състои от трима до петима хабилитирани преподаватели  (вкл. и 
доктори на науките) от факултета и приемащата катедра.   Задължително двама от 
членовете са Деканът (заместник-деканът)  и ръководителят на приемащата катедра. 
 
(2)  Конкурсният изпит по чуждия език се провежда от поне двама преподаватели от 
Департамент „Приложна лингвистика и физическа култура”  -  кат. „Приложна 
лингвистика“  -  единият от които задължително е ръководителят на звеното. В 
комисията могат да участват и нехабилитирани лица.  Комисията се назначава със 
заповед на Ректора на УАСГ по предложение на звеното.  От изпит по чужд език са 
освободени кандидатите, завършили чуждоезиковите специалности на УАСГ. На 
същите им се признава оценка от изпита по чужд език - отличен (6). 
 
Чл. 151. (1) Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки. До устен 
изпит се допускат получилите оценка най-малко мн. добър (4,50) на писмения изпит. 
Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от 
писмения и устния изпит най-малко мн. добър (5,00) -  при кандидатстване за 
докторанти държавна поръчка,  и най-малко мн. добър (4,50)  -  при кандидатстване в 
платена форма на обучение съгласно чл. 145.  
(2)   До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита 
по специалността. Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили 
оценка не по-ниска от добър (4,00). 

                (3)   Оценките от конкурсните изпити се оформят с точност до 0,25. 
           (4)  Резултатите от всеки изпит се отразяват в протокол на изпитната комисия 
            и  се  съобщават на кандидатите след приключване на изпита. 
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Чл. 152. (1) Кандидатите,  успешно положили изпитите по чл. 149 , се класират по 
оценката от изпита по специалността. 
(2)   Протоколите на изпитните комисии и всички документи на кандидатите, 
съпътстващи провеждането на конкурса и приема,  се предоставят на ръководителя 
на катедрата,  в която ще се провежда обучението. 
 
Чл. 153. (1) Ръководителят на катедрата в 7-дневен срок след постъпването на 
документите по чл. 152, ал.(2)  внася доклад във факултетния съвет за резултатите от 
проведения конкурс. 
(2)  Факултетният съвет взема решение за зачисляване на успешно издържалите 
конкурса кандидати по доклада на ръководителя на катедрата. В случай че на първо 
място са класирани двама или повече кандидати с равна оценка от изпита по 
специалността, факултетният съвет избира чрез гласуване един от тях, като се 
съобразява с оценката от изпита по чужд език,  със средния успех от дипломата за 
завършено висше образование, както и документи, представени от кандидата, 
удостоверяващи интересите и постиженията в научната област на конкурса. Когато 
нито един от кандидатите не получи мнозинство, се провежда ново гласуване за 
двамата кандидати, получили най-много гласове на първото гласуване. 
(3)  Факултетният съвет определя научния ръководител на докторанта по 
предложение на съвета на катедрата,  като за научен ръководител се избира 
хабилитирано лице или лице, притежаващо степента „доктор”,  с доказани научни 
постижения или практически опит. Факултетният съвет определя и срока на 
докторантурата. 
(4)  Ректорът на УАСГ издава заповед за зачисляване на докторанта въз основа на 
решението на факултетния съвет. В заповедта се посочват:  формата на 
докторантурата и научната специалност  (съгласно нейната акредитация), срокът на 
обучение,  научният ръководител и катедрата,  в която се организира обучението, 
както и темата на дисертационния труд.  Заповедта се представя от Декана на 
факултета. 
(5)  Научният ръководител подпомага чрез консултации цялостната подготовка на 
докторанта и разработването на дисертационния труд. 
(6) Ако катедреният съвет на катедрата, обучаваща докторанта, установи, че 
научният ръководител на докторанта не изпълнява своите задължения по ал. (5), 
може да предложи на факултетния съвет той да бъде освободен и да бъде избран нов 
научен ръководител. 
(7) Ако научният ръководител на докторанта е освободен с решение на факултетния 
съвет по ал. (6),  той се задължава да изпълни учебното натоварване, което е имал за 
ръководство на докторанта до освобождаването му като допълнителен норматив през 
следващите две академични години. 
(8)  В случай на невъзможност за изпълнение на ал.(7),  освободеният научен 
ръководител заплаща учебното натоварване, което е имал за ръководство на 
докторант до освобождаването му. 

 
Б.  Докторантура на самостоятелна подготовка 
 
Чл. 154. (1)  Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, 
разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователна и 
научна степен „доктор“, се извършва без изпит през цялата академична година. 
(2) Лицето -  кандидат за докторант на самостоятелна подготовка  -    подава 
заявление до Ректора на УАСГ за започване на процедура по ал. (1).  Към заявлението 
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се подават и документите по чл. 146 , ал. (2), т. 1 до 4.  В съответната катедра 
кандидатът предава и проект на дисертационния труд, разработен в основната му 
част, както и библиография. 
(3) Ректорът на УАСГ в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. (2) се 
произнася по допускането на кандидата по реда на ЗРАСРБ, Правилника за неговото 
приложение и настоящия Правилник,  като уведомява кандидата и за часа и датата на 
разглеждане на проекта му за дисертационен труд. 
(4) Кандидат-докторантът внася такса,  определена от Академичния съвет, за 
предварително разглеждане и оценка на проекта му за дисертационния труд. 
(5) Представеният проект на дисертационния труд се обсъжда от съвета на катедрата 
в присъствието на кандидата.  Ако катедреният съвет одобри работата на кандидата, 
ръководителят на катедрата прави предложение до Декана на факултета за темата на 
дисертацията,  научната област и индивидуалния учебен план за работа на 
докторанта. 
(6) Въз основа на предложението по ал. (5) факултетният съвет взема решение за 
зачисляване на докторанта,  като утвърждава темата на дисертационния труд, 
индивидуалния учебен план на докторанта и научния консултант. 
 
Чл. 155.  Ректорът на УАСГ издава заповед за зачисляване на докторанта въз основа 
на решението на факултетния съвет. В заповедта се посочват: формата на 
докторантурата и научната специалност (съгласно нейната акредитация),  срокът на 
обучение и катедрата, в която се организира обучението, темата на дисертационния 
труд, както и името на научния консултант. Заповедта се представя от Декана на 
факултета. 
 
В.  Приемане на чуждестранни граждани от страни извън Европейския съюз и 
     Европейското икономическо пространство     
 
Чл. 156. (1)  Лица,  които не са български граждани и не са граждани на друга 
държава  -  членка на Европейския съюз, на друга държава  -  страна по 
Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация 
Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура: 
1.  в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, културен и 
     научен обмен; 
2. съгласно актове на Министерския съвет; 
3. при условията на чл. 95. ал. (7) на Закона за висшето образование. 
 
(2) Кандидатите по ал. (1), т. 1 и 2 се приемат при условията и по реда, определени в 
съответната спогодба или в акта на Министерски съвет, съгласувано с УАСГ. 
(3) Лицата по ал. (1), т. 3 се приемат от УАСГ по реда на настоящия правилник. Те 
подават документите си в съответния факултет чрез Учебен отдел.  Решение за 
одобряване на кандидатите се взема от факултетния съвет в едномесечен срок от 
подаването на документите. 
(4) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват за докторанти и при условията и по реда за 
приемане на българските граждани, ако: 
1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; 
2. имат статут на бежанци; 
3. имат българска народност. 
 
Чл. 157. (1) Кандидатите за докторанти по чл. 156,  ал.(1) подават следните 
документи: 
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1. формуляр или заявление,   съдържащи кратки автобиографични данни, степента на 
    владеене на чужди езици, както и основното звено на УАСГ ,  в което желаят да се 

                    обучават; 
2. копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът 

               притежава магистърска степен; 
3. медицинско свидетелство, издадено в срок от един месец преди датата на 
    кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето 
    кандидатства; 
4. списък на публикациите, ако има такива; 
5. копие от документа за гражданство; 
6. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от 
    чуждестранно висше училище; 
7. две снимки. 
 
(2)  Документите по ал. (1), т. 2 и 3 трябва да бъдат легализирани,  преведени и 
заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република 
България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива -  по общия ред за 
легализациите,  преводите и заверките на документи и други книжа. 
(3)  Кандидатите по чл. 156,  ал.( 1), т. 1 и 2 подават документите по ал.(1) в 
Министерството на образованието и науката. 
(4) Кандидатите по чл.  156 , ал. (1), т. 3 подават документите по ал. 1 в Учебния отдел 
на УАСГ. 
 
Чл. 158. (1) УАСГ  изпраща в Министерството на образованието и науката 
документите на одобрените кандидати по чл. 156, ал. (1), т. 3 -  граждани на държави, 
за които се изисква издаване на виза за дългосрочно пребиваване в Република 
България, както и информация относно: 
 

1.  лични данни на кандидата - имената по паспорт на латиница, дата на раждане, 
място на раждане,  гражданство; 
2.  наименование на научната специалност, образователна и научна степен, 
форма и срок на обучение; 
3. информация за езиковата и специализираната подготовка - степен на владеене 
на български език,  наименование на катедрата,  в която ще се проведе 
подготовката, продължителност на обучението; 
4. годишна такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка, 
определяна ежегодно с ПМС; 
5. номер на банковата сметка на УАСГ, по която следва да бъде преведена 
таксата за обучение или за езиковата и специализираната подготовка. 

 
(2)  Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане 
на кандидатите за обучение в Република България и писмено уведомява за това 
Министерството на външните работи и дирекция „Миграция” на Министерството на 
външните работи.   Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е 
издадена. 
(3)  Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. (7) от Закона за висшето 
образование,  заплащат таксите за обучение, след като са получили виза „D” и са 
пристигнали в Република България. 
 
Чл. 159. (1)  Ректорът на УАСГ издава заповед за зачисляване на одобрените 
докторанти по чл.  156, ал. (1).  В заповедта се посочват: формата на докторантурата и 
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научната специалност (съгласно нейната акредитация), срокът на обучение , 
катедрата, в която се организира обучението, както и темата на дисертационния труд 
и научният ръководител. Заповедта се подготвя от Учебен отдел ,  подписва се от 
Декана на факултета и се утвърждава от Ректора на УАСГ. 
(2)  УАСГ писмено уведомява Министерството на образованието и науката за 
записаните докторанти по ал. (1). 

 
Обучение на докторантите 
 
Чл. 160. (1) Обучението на докторантите включва следните дейности: 
1. научно-изследователска дейност; 
2. посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско 
ниво); 
3. преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми (национални 
    и/или международни); 
4. изпити за докторски минимум; 
5. защита на докторска дисертация. 
(2)  Разпределението по видове дейности за срока на обучението се извършва на 
базата на стандарт,  утвърден от УАСГ, при спазване на задължителни изисквания, 
утвърдени във вътрешните правилници и наредби на УАСГ.   Стандартът е 
задължителен за обучението на всички докторанти,  без значение от формата на 
обучение и начина на финансиране. 
 
Чл. 161. (1) Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен 
план. 
(2) Индивидуалният учебен план се изготвя от докторантите и научните им 
ръководители и се обсъжда и утвърждава от факултетния съвет. 
(3) Индивидуалният учебен план определя насочеността на докторантурата и се 
състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. 
Индивидуалният учебен план съдържа: 

1. темата на дисертационния труд; 
2. разпределението на всички дейности по години; 
3. изпитите и сроковете за полагането им; 
4. посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участието в курсове,  
    семинари, конференции и други публични научни изяви; 
5. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд. 

(4) Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска 
по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на защитата. Промяната се 
извършва със заповед на Ректора на УАСГ въз основа на решение на факултетния 
съвет по предложение на съвета на катедрата. 
 
Чл. 162.  Докторантите полагат изпитите по индивидуалния учебен план пред 
назначени от Декана на факултета комисии в състав от най-малко три хабилитирани 
лица и с участието на научния ръководител на докторанта. 
 
Чл. 163. (1) Срокът на докторантурата може да се удължава по обективни причини 
(специализация, свързана с темата на дисертационния труд) до шест месеца със 
заповед на Ректора на УАСГ,  след съгласуване с научния ръководител по 
предложение на факултетния съвет. 
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(2)   Докторантите имат право да променят формата си от редовна в задочна при 
уважителни причини, както и да прекъсват обучението си поради майчинство или 
тежко заболяване за срок не повече от две години, след което имат право да 
продължат обучението си съобразно дейностите и сроковете на индивидуалния си 
учебен план. Заповедите за промяната на формата на обучение, за прекъсване и 
възстановяване на обучението, се издават от Декана на факултета по предложение на 
катедрения съвет и одобрено от факултетния съвет. За времето на прекъсване 
редовните докторанти държавна поръчка не получават стипендия, облекчения за 
транспорт и право на общежития. 
 
(3)  Докторантите, приети срещу заплащане съгласно чл.158, завършват при 
условията, при които са приети. 
 
(4)  След изтичане на законоустановения срок на обучение докторантите се 
отчисляват с право на защита с решение на факултетния съвет по предложение на 
катедрения съвет, както и при изпълнение на разпоредбите на чл. 167  от настоящия 
Правилник. 
 
Чл. 164. (1) Докторантите се атестират от факултетния съвет в края на всяка 
академична година. 
(2)  Докторантите представят пред съвета на катедрата отчет за извършваните 
дейности, който съдържа научна част (докладване на получените резултати) и отчет 
за изпълнението на индивидуалния план. 
(3)  Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторантите пред 
съвета на катедрата. 
(4)  Научният ръководител предлага съвместно с докторантите конкретизация на 
индивидуалния учебен план на докторанта през следващата година. 
 
(5)  Катедреният съвет приема: 
1.   становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността 
      на  докторанта; 
2.   предложение за атестация на докторантите; 
3.   предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата 
      година; 
4.   препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при 
      необходимост препоръчва конкретизация на темата или смяна на научния 
      ръководител. 
 
(6)  Предложението по ал. (5), т. 2 и 3 се утвърждава от факултетния съвет. 
 
Чл. 165. (1) Освен отчитането по реда на чл. 164 , редовните докторанти отчитат 
своята работа и в края на всяко тримесечие, като представят пред ръководителя на 
катедрата доклад за изпълнението на индивидуалния си учебен план, към който се 
прилагат: 
1.  отчет за работата, извършена по дисертационния труд или докторския минимум,  
     заверен от научния ръководител и потвърден с доказателствен материал; 
2.  отчет за преподавателската работа, заверен от ръководителя на катедрата. 
(2)   Въз основа на отчетите по ал.(1) ръководителят на катедрата представя доклад до 
Ректора на УАСГ за изпълнението на задължителните изисквания по чл. 160, ал.( 2) 
от редовните докторанти.  
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Условия и ред за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 
 
Чл. 166.  Образователната и научната степен „доктор“ се присъжда на лица, които 
притежават образователно-квалификационната степен „магистър“, след обучение в 
докторантура и успешна защита на дисертационен труд при условията и по реда на 
ЗРАСРБ, на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и на настоящия правилник. 
 
Чл. 167.  За да се яви на защита на дисертационен труд за присъждане на 
образователна и научна степен „доктор“, докторантът трябва да е изпълнил следните 
изисквания: 
1.  да е отчислен с право на защита; 
2. да е подготвил дисертационен труд, който отразява резултатите от неговите 
    изследвания. 
 
Чл. 168. (1) Докторантът придобива право на защита на дисертационния труд след 
изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите 
определени в индивидуалния учебен план. 
(2)  Право на защита се придобива с решение на факултетния съвет по предложение 
на катедрения съвет. 
(3)  Докторантите,  придобили право на защита, се отчисляват със заповед на Ректора 
на УАСГ .  
 
Чл. 169. (1) Дисертационният труд трябва да съдържа научни или научно-приложни 
резултати,  които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд 
трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по 
съответната научна специалност и способности за самостоятелни научни 
изследвания. 
(2)  Дисертационният труд трябва да бъде представен във вид и обем, съответстващи 
на специфичните изисквания на катедрата.  Дисертационният труд трябва да 
съдържа: заглавна страница; съдържание; увод; изложение; заключение - резюме на 
получените резултати с декларация за оригиналност; библиография. 
(3)   Процедурата по защита на дисертационния труд е съгласно разпоредбите на 
ЗРАСРБ и на Правилника за неговото приложение. 
 
Чл. 170. (1) Образователната и научна степен „доктор“ се придобива в деня, в който 
дисертационният труд е защитен успешно. 
(2)  Образователна и научната степен „доктор“ се удостоверява с диплома, която се 
издава на български език,  а при заявено искане от лицето се издава и приложение на 
английски език. 
(3)  Дипломата се издава по единен образец, утвърден от министъра на образованието 
и   науката,  и се изпраща в МОН за регистриране в тридневен срок от издаването ù. 
(4)  УАСГ изпраща в Националния център за информация и документация в 
електронен и печатен вариант информация за защитените докторски дисертации 
заедно с копие от тях и авторефератите на дисертациите. 
(5)  УАСГ съхранява в съответния факултет копие от защитените дисертации и 
авторефератите им, както и всички съпътстващи документи по защитата на 
дисертационния труд. 

 
Финансово и материално-техническо осигуряване 
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Чл. 171. (1) УАСГ предоставя материалната база и поема разходите п зачисляване, 
обучение и защита на дисертационните трудове на докторантите в редовна и задочна 
форма на обучение, субсидирано от държавата, в съответствие с диференцираните 
нормативи за обучение на докторанти,  определени от Министерския съвет. 
(2)  Организации,  които са заинтересувани от резултатите на съответния 
дисертационен труд, могат да предоставят на докторантите материална база и 
средства, необходими за подпомагане на разработването му. 
 
Чл. 172. (1) Средствата за финансовото и материалното осигуряване на 
разработваните дисертационни трудове се утвърждават ежегодно от Ректора на 
УАСГ по видове разходи  -  разходи за издръжка на обучението и социално-битови 
разходи. 
(2)   Финансирането на експерименталната работа за всеки дисертационен труд се 
извършва по отделни годишни план-сметки, утвърдени от Ректора на УАСГ.  
 
Чл. 173. (1) Докторантите на самостоятелна докторантура заплащат всички разходи, 
необходими за обучението, в това число: 
-  такса за предварително разглеждане на проекта за дисертационен труд; 
-  годишна такса за обучение, определена от Академическия съвет; 
-  разходи за провеждане на експериментални изследвания, опити, доставка на 
   софтуерни продукти и други; 
-  разходите по организирането и провеждането на защитата на дисертационния труд. 
 
(2)   Докторантите на самостоятелна докторантура, които са на основен трудов 
договор като главни асистенти съгласно Преходните и заключителни разпоредби на 
ЗРАСРБ или срочен трудов договор в УАСГ като асистенти,  както и служители на 
основен трудов договор,  се освобождават от всички такси и разходи. 
 
(3)    От заплащане на такси са освободени докторантите, приети по държавна 
поръчка, през последните две години от докторантурата си съгласно разпоредбите на 
Закона за висше образование. 
 
Диплома 
 
Чл. 174.  Завършването на образованието и придобиването на образователна и научна 
степен се удостоверява с диплома, издадена от Университета по архитектура, 
строителство и геодезия 
 
Документация на учебния процес 
 
Чл. 175. (1) В Университета по архитектура, строителство и геодезия се води 
следната задължителна документация относно учебно-научния  процес на 
докторантите: 
1. докторантски досиета; 
2. регистрационна книга за издадените дипломи. 
(2)  По време на обучението документите по предходната алинея се водят и 
съхраняват както следва: 
-  по т. 1 - от факултета и катедрите; 
-  по т. 2 - от Университета. 
(3)  Редът за водене и съхраняване на документацията на учебния процес се определя 
от закона и правила, приети от Академичния съвет. 
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           Специализанти 

Общи положения 
 
Чл. 176.  (1)  В съответствие със  Закона за висшето образование  в УАСГ се  
провежда обучение за повишаване на квалификацията.  
 
(2)  Приемането на специализанти в УАСГ се осъществява при условия и по ред, 
определени в Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на 
студентите, докторантите и специализантите на УАСГ   и в Правилника  за 
устройство и дейност на Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) 
(3)  Обучението за повишаване на квалификацията се провежда по учебна 
документация, изискванията към която се определят в Правилника  за устройство и 
дейност на Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) 
(4)  Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на 
образователна степен или специалност. 

 
Чл. 177. (1) Право на специализация имат всички, завършили УАСГ или друго висше 
училище. 
(2)  Приемането на специализанти в Центъра за продължаващо обучение  на УАСГ 
става със заповед за зачисляване, издадена въз основа на решение на катедрен съвет и 
със записване в главна книга. 
(3)  Взаимоотношенията между специализанта и УАСГ се регламентират с договор, 
придружен от учебен план и план-сметка. 
(4)  Формите на обучение са: 
-    редовна   -   от 4 до 12 месеца, в зависимост от броя на изпитите; 
-    задочна   -   8, 12 или 18 месеца, в зависимост от броя на изпитите. 
(5)  Обучението се осъществява по учебен план, изготвен от научния ръководител и 
приет на катедрен съвет, а при участие на повече от една катедра в обучението   -  и от 
факултетен съвет. 

 
Условия за дипломиране 
 
Чл. 178.  Условията за дипломиране при  проведено обучение за повишаване на 
квалификацията са : 
1.  Успешно полагане на всички изпити съгласно учебния план. 
2.  Успешна защита на дипломна работа, с предварително изготвена рецензия от 
хабилитирано лице пред комисия от петима преподаватели, от които трима 
хабилитирани. 
 
Документи, издавани при специализация 
 
Чл. 179.  Завършването на обучението за повишаване на квалификацията  
се удостоверява със следните документи ,  издавани от Университета по архитектура, 
строителство и геодезия:  
1.  Свидетелство  -  при успешно завършване на курса на обучение съгласно 
изискванията на Министерството на образованието  и науката и обнародвани в 
Държавен вестник. 
2.   Удостоверение  -  при краткосрочна специализация (четири месеца). 
3.   Академическа справка  -  по образец на УАСГ -  за всички специализанти, 
обучавани в  Центъра за продължаващо обучение  при поискване. 
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Финансови отношения 
 
Чл. 180. (1) Финансовите взаимоотношения между специализантите и УАСГ се 
регламентират със сключен договор и план-сметка, изготвени на база учебен план. 
 
(2)  Финансовите отношения между Центъра за продължаващо обучение  и 
преподавателите, ангажирани в учебния процес на специализацията, се осъществяват 
с договор и решения на Академичния съвет. 
 

 
Раздел втори  
Научно-изследователска дейност 

 
Общи положения 
 

Чл. 181. (1) В съответствие със ЗВО в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия се осъществява научно-изследователска дейност  -  насочена към 
създаването на нови научни знания или научно-приложни продукти, както и за 
развитие и усъвършенстване на качеството на образователния процес. 
(2)  УАСГ насърчава научните изследвания и проекти в приоритетните области  от 
предмета на дейност на висшето училище. 
(3)  УАСГ  планира и провежда  -   съобразно интересите си и интересите на науката -   
съвместни изследователски проекти с други висши училища, научни организации и 
институции. 
(4)   Провеждането на научно-изследователски разработки с теоретичен и приложен 
характер и на научни изследвания е неотделима част от дейността на академичния 
състав.  Творческата работа с научна насоченост, както и научно-изследователската 
работа се включва и отчита при атестацията на преподавателите.  
 
Основни направления 
 
Чл. 182. (1)  Основните насоки и приоритети за развитие на 
научно-изследователската дейност в УАСГ се определят от Академичния съвет. 
 
(2)  Основните направления в научно-изследователската дейност в УАСГ са: научни 
и научно-приложни изследвания в областта на строителството, комплексни 
проучвания и проектиране в областта на архитектурата, градоустройството, 
строителните конструкции, пътните и железопътни комуникации,  хидротехниката и 
геодезията, разработване и хармонизиране на нормативни документи, разработване 
на нови строителни технологии и методи на изследване,  изпитване и окачествяване 
на строителни материали, проектиране на строителни изолации, изследване на почви, 
моделни и натурни изследвания и експерименти, патентно дело, експертна и 
консултантска дейност, офертни и пред-офертни проучвания и анализи, проучване на 
техническото състояние на сгради и съоръжения и тяхната реконструкция, 
паспортизация на сгради и съоръжения, авторски и технически контрол в 
проектирането и строителството.  

 
Структура и организация на научно-изследователската дейност 
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Чл. 183. (1)   Научно-изследователската дейност се осъществява в структурните звена 
на УАСГ   -   с използване на инфраструктурата,  интелектуалната собственост и 
материалната база на висшето училище.  
(2)  Университетът създава условия за осъществяване и стимулиране на научната 
дейност на членовете на академичния състав, като съдейства за участие в 
международни и национални научни програми и  проекти ,  организира конференции, 
семинари и други научни форуми  и  осъществява издателска дейност. 
(3) Научно-изследователската дейност се осъществява индивидуално или в свободно 
създадени колективи,  включително с участие на учени и специалисти от други 
научни организации в България и чужбина. 
(4)  УАСГ  насърчава научната дейност на студентите чрез студентски кръжоци,  
проблемни групи,  участие в творчески колективи и други подходящи форми.  

                (5)   Научна дейност се провежда и от специално назначените за целта лица, както и от 
                студенти, докторанти и специализанти.   
 

Договори 
 
Чл. 184. (1) Членове на академичния състав и творчески колективи от УАСГ  могат да 
осъществяват изследователска, приложна и консултантска дейност въз основа на 
договори с други предприятия, учреждения и организации. 
(2)  При условие, че научно-изследователската дейност се извършва чрез 
материалната база на УАСГ,  сключването и изпълнението на договорите се 
осъществяват чрез Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) при УАСГ 

 
Издателска дейност  
 
Чл.185. (1)  Научните постижения на членовете на академичния състав се публикуват 
в Годишник на Университета по архитектура и геодезия,  издаван при условия и по 
ред,  установени в Правилника за издаване на Годишника на УАСГ.  
(2) Университетът оказва по подходящ начин съдействие за публикуване на научните 
постижения на членовете на академичния състав в български и чуждестранни научни 
издания и стимулира издаването на научни списания на факултетите. 
(3)  УАСГ  организира ежегодно научни сесии,  на която академичният състав 
докладва постигнатите през годината научно-изследователски резултати. 
(4)  В ежегодния си отчет пред общото събрание Ректорът включва информация и за 
организацията,  резултатите и разходите по проведената научно-изследователска 
дейност. 

 
                Център за научни изследвания и проектиране 
 

Чл.186. (1)  Организацията и управлението на научно-изследователската дейност  са 
регламентирани в правилниците на висшето училище  -  Правилник за устройство и 
дейност на УАСГ  и  Правилник за устройство и дейност на Център за научни 
изследвания и проектиране при УАСГ.  
(2)   С  Правилника за устройство и дейност на Центъра за научни изследвания и 
проектиране  (ЦНИП) се урежда структурата,  управлението и организацията на 
Центъра за научни изследвания и проектиране   -  чрез който се реализира научно - 
изследователската дейност във висшето училище. 
(3)   ЦНИП е самостоятелно,  структурно поделение на УАСГ с предмет на дейност: 
-     организиране и обслужване на работата на академичната общност при провеждане 
      на научни изследвания на договорно основание, насочени към създаването на 
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       нови научни знания или научно-приложни продукти;  
-     организиране, координиране и обслужване на присъщата на Университета научна 
      дейност, субсидирана от държавния бюджет по реда на Закона за висшето 
      образование ;  
-    организиране на функциите на Университета по архитектурае, строителство и 
     геодезия, като базова организация за изпълнение на проекти, финансирани от 
     фонд  “Научни изследвания”;  
-    обслужване на всички научно изследователски проекти, финансирани от  
      международни научни програми;  
-    организиране и обслужване на общо-университетски научни прояви и изложби;  
-    организиране,  обслужване и провеждане на проектантска, експертно-техническа, 
      изследователска, проучвателна, изпитвателна и свързаните с тях дейности на 
      УАСГ;  
-    организиране, обслужване и провеждане оценка на съответствието на 
      строителните продукти;  
-    обслужване на акредитираните лаборатории в УАСГ;  
-    представителство на УАСГ във всички форми на вътрешно и международно 
      научно сътрудничество.  
 (4)    Научно-изследователската дейност на Центъра за научни изследвания и 
проектиране се извършва в сътрудничество с другите обслужващи звена на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия  -   на директно подчинение на 
Заместник Ректора по научно-изследователската и проектантска дейност  -   
Библиотечен информационен център (Университетска библиотека),  Център за 
развитие на академичния състав и  Университетска строително-изпитвателна 
лаборатория. 

 
Финансиране 
 
Чл.187. (1)  Научните изследвания в УАСГ се финансират от субсидия от държавния 
бюджет и от допълнителни средства, набирани по правилата за финансиране от :  

                -     научно-изследователския сектор; 
-    специализирани фондове на Университета; 
-    български, чуждестранни и международни програми,  фондове и фондации; 
-    договори с физически и юридически лица. 
 
(2)   УАСГ използва средствата,  предвидени за научно-изследователска дейност, за 
заплащане на преподавателския, научно-преподавателския и 
научно-изследователския състав на срочен трудов договор,  както и за 
възнаграждение на студентите и докторантите,  когато те са ангажирани с 
изследователската задача, за която са предназначени средствата. 
 
(3)  Условията за изразходване на средствата се определят в Правилника за 
устройството и дейността на УАСГ  и  Правилника за устройство и дейност на 
Център за научни изследвания и проектиране при УАСГ.  
 
 
Раздел трети  
Художествено-творческа дейност 

 
Общи положения 
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Чл.188. (1)  В съответствие със ЗВО в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия се осъществява художествено-творческа дейност  -  насочена към 
развитието на познания и създаването на художествено-творчески произведения,  
както и за усъвършенстване на обучението в обхвата на архитектурното и 
инженерното творчество. 
(2)   УАСГ насърчава творческите изследвания и проекти в приоритетните области  от 
предмета на дейност на висшето училище,  свързани с художествено - творческата 
дейност. 
(3)   УАСГ  планира и провежда  съвместни художествено-творчески проекти с други 
висши училища от областта на изкуствата,  научни и творчески организации  и  
институции от сферата на културата.   
(4)   Провеждането на художествено-творчески разработки с теоретичен и приложен 
характер  е неотделима част от дейността на академичния състав. Творческата работа 
с научна насоченост,  както и художествено-творческата дейност се включва и отчита 
при атестацията на преподавателите.  
 
Основни направления 
 
Чл. 189. (1)  Основните насоки и приоритети за развитие на 
художествено-творческата  дейност в УАСГ се определят от Академическия съвет. 

 
(2)  Основните направления в  художествено-творческата дейност в УАСГ са 
свързани с провеждането на теоретични , теоретико - приложни и художествено - 
творчески изследвания в следните области :    
 

                -     Теория и история на архитектурата;   
-     Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата;  
-    Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен 
      дизайн;  
 -   Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли;    
-    Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство;   

    -    Изкуствознание и изобразителни изкуства. 
 

Структура и организация на художествено-творческата дейност  
 

Чл. 190. (1)  Художествено-творческа дейност се осъществява в структурните звена 
на УАСГ   -   с използване на инфраструктурата,  интелектуалната собственост и 
материалната база на висшето училище.  
 
(2)   УАСГ създава условия за осъществяване и стимулиране на 
художествено-творческата дейност на членовете на академичния състав, като 
съдейства за  :   
-   Участието в  регионални, национални и международни конференции ; 
-   Участия в регионални,  национални и международни експертни съвети и журита; 
-   Участия в колективни и самостоятелни изложби и творчески прегледи ;  
-   Участия в теоретични и приложни творчески архитектурни и художествени 

                     конкурси. 
(3)   Художествено-творческата дейност се осъществява индивидуално или в 
свободно създадени колективи,   включително с участие на учени и специалисти от 
творчески организации в България и чужбина за създаване на : 
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-     теоретични и приложни изследователски разработки   -  предварителни 
предпроектни проучвания,  задания по значими проблеми от областта на 
устройственото планиране,  градоустройството, архитектурата, интериора,  
архитектурния дизайн,  изобразителното и приложно изкуство и др. 
-    проектни разработки на различни обекти от областта на устройственото 
планиране, градоустройството, ландшафтното устройство, архитектурата,  
интериора,  архитектурния дизайн,  изобразителното и приложно изкуство и др.  
-    художествено-творчески произведения от областта на изобразителните изкуства. 

 
(4)   УАСГ  насърчава  студентското художествено творчество чрез студентски 
кръжоци,  проблемни групи,  участие в творчески колективи , организиране на 
университетски издания, изложби  и други подходящи форми.  
Договори 
 
Чл. 191. (1)  Членове на академичния състав и творчески колективи от УАСГ  могат 
да осъществяват художествено-творческа дейност въз основа на договори с други 
предприятия,  учреждения и творчески организации. 
(2)   При условие, че художествено-творческата дейност се извършва чрез 
материалната база на УАСГ,  сключването и изпълнението на договорите се 
осъществяват чрез Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) при 
УАСГ. 

 
Издателска дейност  
 
Чл.192. (1)  Художествено-творческите постижения на членовете на академичния 
състав се публикуват в Годишник на Университета по архитектура и геодезия,  
издаван при условия и по ред,  установени в Правилника за издаване на Годишника на 
УАСГ. 
(2)  Университетът оказва по подходящ начин съдействие за публикуване на 
художествено-творческите постижения на членовете на академичния състав в 
български и чуждестранни издания.   
(3)   УАСГ  организира ежегодно творчески сесии,  на която академичният състав 
докладва постигнатите през годината художествено-творчески резултати. 
(4)   В ежегодния си отчет пред общото събрание Ректорът включва информация и за 
организацията,  резултатите и разходите по проведената художествено-творческа 
дейност в УАСГ. 

                (5)   УАСГ осъществява културно-информационна дейност чрез своите печатни и 
               електронни издания.  

 
Финансиране 
 
Чл.193. (1)  Творческите проекти с художествена и научна насоченост се финансират 
от субсидия от държавния бюджет и от допълнителни средства, набирани по 
правилата за финансиране от :  

                -    научно-изследователския сектор; 
-   специализирани фондове на Университета; 
-   български, чуждестранни и международни програми,  фондове и фондации за 
    култура и  изкуство; 
-   договори с физически и юридически лица. 
-   други позволени от закона източници 
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(2)   УАСГ използва средствата,  предвидени за художествено-творческа дейност, за 
заплащане на преподавателския,  научно-преподавателския и 
научно-изследователския състав на срочен трудов договор,  както и за 
възнаграждение на студентите и докторантите,  когато те са ангажирани с 
художествено-творческата задача,  за която са предназначени средствата. 
 
(3)  Условията за изразходване на средствата се определят в Правилника  за 
устройството и дейността на УАСГ  и  се предоставят от висшето училище на 
конкурсен принцип .   Организацията, провеждането и отчитането на конкурсите се 
извършва от комисия, назначена от Ректора.  

 
 

Раздел четвърти  
Международна дейност 
 
Общи положения 
 
Чл.194. (1)  Международното сътрудничество и осъществяващия се процес на 
европейска интеграция  имат за основна цел укрепването и издигането на престижа 
на УАСГ в страната, в Европа и в света и подпомагането на академичната, 
изследователската и административната дейност чрез активен обмен на опит с 
чуждестранни университети и участие в международни проекти и програми, както и 
привличането на максимален брой чуждестранни студенти. 
 
(2)  Ръководството на международната дейност на УАСГ се осъществява от 
ресорния заместник-ректор, подпомогнат в нейната организация и 
изпълнение от 
Център “Международно сътрудничество и европейска интеграция” (МСЕИ), 
който 
се оглавява от Директор.  Осъществяването на международната дейност се 
подпомага и от ресорните заместник-декани на отделните факултети, както и 
специалистите с международни научни контакти. 
 
(3)  Международната дейност се извършва в сътрудничество на Центъра за 
“Международно сътрудничество и европейска интеграция” с другите обслужващи 
звена на Университета по архитектура, строителство и геодезия  -   на директно 
подчинение на Заместник-Ректора по международно сътрудничество  -  Център за 
продължаващо обучение,  Център за международна дейност и мобилност и  Център 
Международни научно-изследователски и инвестиционни проекти.  

 
(4)   Основните положения, свързани с организацията, провеждането, финансирането, 
отчитането и контрола на дейността по международното сътрудничество и 
европейската интеграция на Университета по архитектура, строителство и геодезия 
са уредени в Правилника за за осъществяването на дейността по международното 
сътрудничество и европейската интеграция в УАСГ. 
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Форми на международно сътрудничество и дейност по европейската 
интеграция на УАСГ 
 
Чл.195. (1) 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 
Академическия съвет ; 
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,   
свързани 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 
подписани договори, спогодби и действащи проекти; 
9.   Изпращане на студенти, докторанти и преподаватели за продължаване на 
образованието и квалификацията им в чужбина със стипендии и по различни 
европейски програми. 
 

(2)   Дейностите по предходната алинея се осъществяват по ред,  установен в 
правилниците на УАСГ .  

 
Финансиране на дейности на международното сътрудничество и европейската 
интеграция 
 
Чл.196. (1)  Финансирането на основната дейност по международното 
сътрудничество се осъществява със средства на УАСГ,  МОН,  национални и 
международни организации в съответствие с нормативната база на страната и 
подписаните междуправителствени спогодби. 
 
(2)  Използването на финансова помощ от външни организации се съобразява,  както 
с Правилника за устройство и дейност на УАСГ, така и с условията на 
спонсориращата организация. 
 
Чл.197. (1)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия финансира 
приоритетно: 

1.   Дейности и прояви, които са свързани със стратегията на УАСГ за 
преструктуриране и усъвършенстване на образованието и с политиката на 
Университета за развитие 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 
различни звена от УАСГ; 
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5.   Дейности с очаквано развитие в бъдеще, оформени като дългосрочно 
сътрудничество при изгодни за УАСГ условия и подпомагащи трансфера н 
съвременни учебни технологии и методики и обмен на кадри. 
6.   Млади преподаватели с потенциал за прилагане на натрупания опит в 
преподавателската и в творческата им професионална дейност. 
 

(2)  Студентската международна дейност, като участие в студентски конкурси, летни 
школи, практики и преддипломни стажове се финансира чрез основните звена на 
УАСГ, освен в случаите,  когато е предмет на двустранен договор с различни условия 
на финансиране, или по програми на ЕС. 
 
Чл.198.   Изразходваните средства за международна дейност се отчитат в 
съответствие с изискванията на нормативните документи за финансов контрол в 
Република България. 
 
 
 
 
 
Раздел пети  
Други дейности 
 
Стопанска дейност 
 
Чл.199.  При определени от Академичния съвет условия УАСГ може да осъществява 
стопанска дейност във връзка с целите и мисията на институцията -  самостоятелно 
или в сътрудничество с други  институции или лица.  
 
Социално-битова дейност 
 
Чл.200. (1)  С цел създаване на по-добри условия за труд и отдих, социално-битово и 
финансово подпомагане  и задоволяване на културните потребности на членовете на 
академичната общност УАСГ осъществява  социално-битова дейност при условия и 
по ред,  установени в колективния трудов договор и в приети вътрешни правилници 
на висшето училище. 
(2)  Университетът полага грижи за здравното и физическо състояние на своите 
преподаватели,  работници и служители, както и на членове на техните семейства, 
като според възможностите им осигурява достъп до материалната база за спорт,  
туризъм и отдих,  с която разполага. 
(3)   На студентите, преподавателите и служителите в неравностойно положение се 
създават условия за пълноценно изпълнение на техните задължения и участие в 
университетските дейности. 
(4)   Осъществяването на адекватна социално-битова политика се подпомага от 
обслужващи звена на Университета по архитектура, строителство и геодезия  -   на 
директно подчинение на Заместник-Ректора по социално-битовата дейност и 
материалната база  

                 -    Сектор „Студентски общежития“,  Сектор „Студентски столове“,  
 -    Сектор „Стипендии и социално-битови въпроси“,   
 -    Сектор „Учебно-спортни бази“ и 
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 -    Сектор „Наеми“.   
 
Информационна дейност 
 
Чл.201. (1)  С цел поддържане и развиване на системата за осигуряване качеството на 
образователния процес УАСГ създава и поддържа интегрирана университетска 
информационна система.  
(2)   Осъществяването на информационната дейност се подпомага от обслужващи 
звена на Университета по архитектура, строителство и геодезия  -   на директно 
подчинение на Заместник-Ректора по учебната дейност  -  Учебен отдел, 
Университетски информационен комплекс (УИК),   Сектор  „Издателска дейност“, и  
Център  „Система за управление и контрол на качеството на учебната дейност и 
акредитация“. 
 
Спортно-туристическа дейност 
 
Чл.202. (1)  УАСГ осигурява занимания по спортни дисциплини на студентите и 
насърчава спортните им изяви.  
(2)  УАСГ организира и провежда вътрешни първенства, състезания, спортни 
празници, спортни лагери и други инициативи и мероприятия, свързани с 
физическото възпитание и спорта.  Участва със свои представителни отбори във 
външни първенства, турнири и състезания по различни видове спорт. 
(3)   Организацията на спортно-туристическата дейност в Университета се 
осъществява чрез Департамента по приложна лингвистика и физическа култура.   

 
 

   Глава пета 
   ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ 

 
Общи положения 
 
Чл.203. (1)  Имуществото на Университета по архитектура, строителство и геодезия 
се състои от право на собственост и от други вещни и имуществени права. 
(2)  Недвижимите имоти, предоставени от държавата на УАСГ - София, са държавна 
публична собственост. 
(3)   Обособени части от недвижимите имоти по ал. (2)  могат да се отдават под наем 
при условията и по реда на Закона за държавната собственост. 
(4)   Правилата  за стопанисването, управлението и разпореждането с имуществото на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия се определят във вътрешните 
университетски правилници  

 

Чл.204. (1) Университетът по архитектура, строителство и геодезия съставя, 
изпълнява, приключва и отчита бюджет. 
(2)    В рамките на общия бюджет академичният съвет ежегодно утвърждава бюджет 
на основните и другите структурни звена на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия.  
(3)    Правилата за формиране на бюджета на основните звена и другите структурни 
звена се определят във вътрешните университетски правилници : 
-    Правилника за устройство и дейност на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия 
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-    Правилата за финансово-икономическата дейност на УАСГ, 
-    Счетоводната политика на УАСГ 
-    Правилата за условията и реда на финансиране на научно-изследователските 
разработки и подпомагане на научните изследвания в УАСГ със собсгтвени и 
предоставени от бюджета средства 

(4)   Правилата за формиране на възнагражденията на работещите в държавните 
висши училища се определят с акт на Министерския съвет. 
 

Чл.205. (1)   Студентите и докторантите имат право да кандидатстват за стипендии от 
държавния бюджет, стипендии, учредени от УАСГ и  стипендии на физически или 
юридически лица. 
(2)   Размерите, условията и редът за получаване на стипендия от студентите и 
докторантите по ал. (1) се определят съответно от Министерския съвет, 
правилниците на УАСГ и от волята на дарителя. 
 

Чл.206. (1)  Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за 
обучението си.  
(2)   От заплащане на такси в УАСГ се освобождават: 
1.    лица, които са кръгли сираци; 
2.    лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; 
кръгли сираци; 
3.    военноинвалиди; 
4.    лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на 
деца, лишени от родителска грижа; 
5.    докторантите през последните две години на докторантурата; 
6.    студенти и докторанти, приети при условия и по ред,  определени в акт на 
Министерския съвет,  в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване. 
(3)   Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти заплащат такси, които в 
УАСГ не могат да бъдат по-малки от диференцираните нормативи за издръжка на 
обучението. 
(4)   Студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави - членки на 
Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за 
обучението си в УАСГ при условията и по реда,  определени за българските 
граждани. 
(5)    Лица с двойно гражданство, едно от което е българско,  заплащат половината от 
размера на определената по ал. (3) такса, когато кандидатстват и са приети при 
условия и по ред, определени от Министерския съвет. 
(6)    Таксите по ал. (3) не се заплащат от студенти,  докторанти и специализанти, 
приети по междуправителствени спогодби,  в които този въпрос е уреден на 
реципрочна основа. 
(7)    Българи, живеещи извън Република България,   заплащат такси за обучението си 
в УАСГ при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в 
международен договор е предвидено друго. 
 

Чл.207.  При условия и по ред,  определени със закон, студентите и докторантите в 
УАСГ имат право да получават кредит за заплащане на такси и за издръжка. 
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Имущество 
 
Чл. 208. (1)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия е 
правоприемник на всички имуществени права на висшето училище от неговото 
създаване. 
(2)   Целево отреждане на имущество за ползване от структурни звена на УАСГ,  
които не са юридически лица,  се извършва от Академическия съвет. 

 
Чл. 209. (1)   Университетът упражнява правото на държавна собственост върху 
предоставените му за управление движими вещи и недвижими имоти от свое име,  за 
своя сметка и на своя отговорност  в рамките на нормативните актове. 
(2)   Публична държавна собственост са предоставените от държавата учебни и 
административни сгради на УАСГ и неговите структурни звена, както и изрично 
посочените в акта за тяхното предоставяне сгради и имоти. 
(3)   Частна собственост на УАСГ са предоставените за управление движими вещи, 
стопански инвентар,  транспортни средства,  сгради и недвижими имоти с 
обслужващо значение. 
 
Чл. 210. (1)   За по-пълноценното използване на предоставени му от държавата 
движими вещи и недвижими имоти по решение на Академическия съвет УАСГ  може 
да предоставя под наем,  да преотстъпва за ползване и да ползва съвместно по 
договор с трети лица вещи и имоти, собственост на висшето училище при условията 
и по реда,  установени в нормативни актове. 
(2)   Разпореждане с вещи и имоти на УАСГ, частна държавна собственост, 
учредяване на вещни права върху такива вещи и имоти, както и ползването им по 
договор с трети лица се извършват от Ректора по решение на Академическия съвет за 
всеки отделен случай.  
(3) Сделки на безвъзмездно разпореждане с имущество на Университета са 
недопустими. 
(4)  Всички допълнителни изисквания, свързани с управлението на имуществото на 
УАСГ   са установени в Правилата за стопанисването, управлението и 
разпореждането с имуществото на Университета по архитектура, строителство 
и геодезия, приети от Академическия съвет. 

 
Бюджет 
 
Чл.211. (1) Университетът по архитектура, строителство и геодезия има 
самостоятелен бюджет.  Бюджетът на Университета е планът на очакваните приходи 
и разходи за една календарна година. 
(2)  Разпределението и управлението на бюджета на Университетът по архитектура, 
строителство и геодезия се осъществяват въз основа на приети от Академическия 
съвет Правила за финансово-икономическата дейност. 
(3)   Правилата уреждат финансово-икономическите взаимоотношения на УАСГ с 
юридически и физически лица извън УАСГ,  между структурните му поделения 
(факултети, сектори, центрове, фирми и др.) и са свързани с Правилника за неговото 
устройство и дейност. 

 
Фондове и фондации 
 
Чл.212. (1) От средствата по приходната част на бюджета могат да бъдат формирани 
фондове.  Начинът на набиране и разходване на средствата по тях се определят от 



Академическия съвет с решението за създаването им. Отчетите на фондовете се 

публикуват в бюлетин, достъпен за членовете на академичната общност. 

(2) Дейността на Университета по архитектура, строителство и геодезия може да се 

подпомага от фондации. 

(3) Фондации със средства на УАСГ се създават по решение на Академичния съвет. 

(4) Дейността на фондацията, нейното ръководство, условията и редът за набиране и 

разходване на средствата се определят в отделен правилник за всяка фондация. 

(5) За своята дейност фондацията се отчита веднъж годишно пред Академическия 

съвет. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Всички въпроси по управлението на УАСГ, които не се разглеждат в този 

Правилник, се уреждат в съответствие със Закона за висшето образование с решения 

на Общото събрание по предложение на Академичния съвет. 

§ 2. Неразделна част от този Правилник са вътрешните правилници и други 

вътрешно-институционални актове и документи - изброени в Приложение 1( том 1 и 

том 2). 

§ 3. Този правилник е приет от Общото събрание на Университета по архитектура, 

строителство и геодезия на основание на Закона за висшето образование и влиза в 

сила на 05.03.2014 г. 
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