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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков, 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 
ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Част I. Създаване и приемане на нормативни документи 

Чл. 1.  Нормативен документ, по смисъла на този правилник, е всеки текст, приет от 
колективен орган на управление в УАСГ, който:  

(1) създава права и задължения на преподаватели, служители, студенти и докто-
ранти; 

(2) урежда взаимоотношенията между тях;  

(3) регламентира устройството и дейността на звена в състава на УАСГ. 

Чл. 2.  Нормативни документи могат да се приемат от: 
(1) Общото събрание на УАСГ – приема и актуализира Правилника за устройство 

и дейност на УАСГ, както и други документи, свързани с дейността на университета.  
(2) Академичният съвет на УАСГ – приема и актуализира документи, засягащи: 

организацията и управлението на УАСГ; образователната и научната политика на Универси-
тета; нормативи за учебни, научни, творчески и научно-производствени дейности; системата 
за оценяване и поддържане качеството на обучение; системата за атестиране на академичния 
състав; учебните планове за обучение на студентите; кадровата политика и длъжностните ха-
рактеристики на академичния състав; планове за развитие на УАСГ; правилници за дейността 
на обслужващите звена на УАСГ и други въпроси. 

(3) Общо събрание на всеки от факултетите – приема нормативни документи, 
свързани с дейността на факултета.  

(4) Факултетен съвет на всеки факултет – приема и актуализира:  
а) вътрешни правила за: организацията на учебния процес, за обслужване на сту-

дентите и преподавателите и за изискванията към тях;  
б) минимални стандартни изисквания за заверка и оценяване на студентите;  
в) правила за дейността на лаборатории и компютърни зали;  
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г) индивидуални планове на докторанти и специализанти. 

Чл. 3.   Право да предлагат нови или промени в действащи нормативни документи за 
приемане от Общото събрание на УАСГ и от Академични съвет на УАСГ имат:  

(1) ректорът, зам.-ректорите, деканите на факултети и ръководителите на центрове 
в УАСГ;  

(2) специално създадените със заповед на ректора работни групи и комисии за из-
работване на конкретни нормативни документи; 

(3) всеки член на академичния съвет или на общото събрание на УАСГ, след като 
получи писмена подкрепа на повече от 20% от списъчния състав на съответния орган. 

Чл. 4.   Право да предлагат нови или промени в действащи нормативни документи за 
приемане от общо събрание на факултет и от факултетен съвет имат: 

(1) деканът, зам.-деканите и ръководителите на катедри;  
(2) специално създадените със заповед на декана работни групи и комисии за из-

работване на конкретни нормативни документи; 
(3) всеки член на факултетния съвет или на общото събрание на факултета, след 

като получи писмена подкрепа на повече от 20% от списъчния състав на съответния орган. 

Чл. 5.   Вносителите на нормативни документи и на предложения за промяна на дейст-
ващи нормативни документи носят отговорност за: 

(1) съответствие на предлаганите текстове с националното законодателство и при-
етите от по-висш орган на УАСГ нормативни документи; 

(2) внасяне предложения за промени в действащи нормативни документи на 
УАСГ, които се засягат от внесените за разглеждане текстове; 

(3) юридическата коректност на предлаганите текстове. 

Чл. 6.   Вносителите предават на ръководителя на приемащия орган следните доку-
менти в цифров вид и на хартиен носител:  

(1) пълният текст на предлагания нов нормативен документ или на коригирания 
документ с нанесени предлаганите промени, оформени според образеца в Приложение № 1. 

(2) мотиви за предлагане на нов нормативен документ или промени в действащ 
документ; 

(3) предложения за промени в други нормативни документи на УАСГ, ако внесе-
ните текстове налагат такива; 

(4) проект за изменение (само при внасяне на предложения за промени в дейст-
ващи нормативни документи), в който изрично се посочват текстовете, които се иска да от-
паднат, да се променят или да се допълнят, както и съдържанието на предлаганите промени и 
на новите текстове; 

(5) подписка в подкрепа на предложените документи, ако те се внасят от член на 
колективен орган, съгласно чл. 3 (3) и чл. 4 (3). 

Чл. 7.   Внасянето на текстовете по предходния член става в следните срокове преди 
заседанието на приемащия ги орган: 

(1) един календарен месец, ако се приемат от Общото събрание на УАСГ и общо 
събрание на факултет;  

(2) десет работни дни за приеманите от Академичния съвет на УАСГ и факултет-
ните съвети. 

Чл. 8.  Ръководителят на приемащия орган включва разглеждането на внесените нор-
мативни документи в дневния ред на следващото заседание на съвета или на общото събрание. 
Изключение се допуска ако: 

(1) Документите не отговарят на изискванията на този правилник. В този случай, 
ръководителят писмено уведомява вносителя за причините, поради които отказва разглежда-
нето им. Документите могат да бъдат коригирани и внесени отново по общия ред. 
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(2) Документите не са внесени в сроковете по предходния член. В този случай, 
ръководителят отлага разглеждането им за следващото заседание на колективния орган. 

Чл. 9.  Всеки член на приемащия орган има право да изрази писмено становището си 
по предлаганите текстове, както и да предложи промени в тях.  

(1) Постъпилите  становища и предложения за промени се обявяват по реда на чл. 
12 в деня на тяхното постъпване, ако се предадени преди 12 часа или на следващия работен 
ден, ако са предадени по-късно.  

(2) Становищата и предложенията за промени във внесените документи се преда-
ват на ръководителя на приемащия орган на хартиен носител и в цифров вид най-късно десет 
работни дни преди заседанието за разглеждане на документите, приемани от общо събрание и 
пет работни дни за документите, приемани от факултетен или академичен съвет. 

Чл. 10.  Писмено становище по постъпилите предложения, направени по предходния 
член, може да представи всеки член на приемащия орган, както и вносителят на нормативния 
документ, в срок от три работни дни за документи, приемани от общо събрание и два работни 
дни за документи, приемани от академичен или факултетен съвет. Становищата се оповестяват 
по реда на чл. 12 в деня на тяхното постъпване ако се предадени преди 12 часа или на следва-
щия работен ден, ако са предадени по-късно.    

Чл. 11.  Когато разглеждане на нормативен документ е включено в дневния ред на за-
седание на съвет или на общото събрание, съгласно чл. 8, ръководителят на колективния орган 
е длъжен да оповести датата на насроченото заседание и дневния ред най-малко пет дни преди 
заседанието.  

Чл. 12.  Ръководителят на приемащият орган  оповестява предложенията за нови или 
за промени в действащи нормативни документи в деня след получаването им. Редът за опо-
вестяване е следният: 

(1) Когато документът се приема от академичен или факултетен съвет, оповестя-
ването става чрез изпращане текста на E-mail за кореспонденция на всеки член на съвета.  

(2) Ако документът се приема от общо събрание, текстът се публикува в секцията 
новини на страницата на УАСГ. Деканите са длъжни, чрез ръководителите на катедри да уве-
домят всички членове на общото събрание за постъпилите документи. 

(3) Учебната документация, индивидуални планове на докторанти и специали-
занти, както и всички документи, засягащи само определени членове на УАСГ не се оповестя-
ват по реда на този член. 

(4) Вносителите на нормативни документи имат право допълнително да оповестя-
ват текстовете по избран от тях начин, който не нарушава законите и добрите нрави, както и 
да организират тяхното публично обсъждане.   

Чл. 13.  Нормативните документи се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинс-
тво на редовно заседание на приемащия ги орган, освен в случаите по чл. 12, ал. 6 на Правил-
ника за устройство и дейност на УАСГ.  

Чл. 14.  По време на обсъждането в приемащия орган, могат да се правят само стилис-
тични промени в текстовете, които не ги променят по същество. Промени по същество, които 
не са разгласени предварително по реда на чл. 12, се приемат с квалифицирано мнозинство от 
две трети от състава на съвета или общото събрание.  

Чл. 15.  Съдържанието на приетите по време на заседанието промени в предварително 
разгласените текстове, се взема от протокола на заседанието на приемащия орган. Задължение 
за нанасяне на корекциите има техническия сътрудник, водил протокола.  

Чл. 16.  В срок от пет работни дни след заседанието, на което е приет нов  документ 
или поправки в действащ документ, техническия сътрудник, водил протокола, е длъжен да 
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оформи приетите текстове съгласно част II на настоящия правилник и да ги представи за ут-
върждаване. При гласувани промени, за утвърждаване се представя пълния текст на норматив-
ния документ.  

Чл. 17.  Нормативните документи се утвърждават както следва: от ректора на УАСГ, за 
приетите от Общото събрание на УАСГ и от Академичния съвет или от декана на факултета, 
за приетите от общо събрание на факултета или факултетен съвет. 

Чл. 18.  Ако след приемане и утвърждаване на нормативен документ, в него бъдат отк-
рити технически грешки, коригирането на които не променя смислово текстовете, се допуска 
поправката им да се направи служебно, без да се сезира приелия ги орган. След нанасяне на 
корекциите, документът се предоставя за утвърждаване и публикуване, съгласно изискванията 
на част III на настоящия правилник. Отговорност за измененията носят административните 
ръководители, утвърждаващи документите. 

Част II. Съдържание и оформяне на нормативните документи 
Чл. 19.  Всеки нормативен документи в УАСГ се оформя на одобрената бланка на уни-

верситета и съгласно образеца в Приложение № 1. 

Чл. 20.  Нормативните документи могат да съдържат членове, алинеи и точки. Члено-
вете и алинеите се обозначават с арабски цифри, а точките – с редовни букви на кирилица.  
Всеки текст в документа трябва да бъде отнесен към някой член, алинея или точка.  

Чл. 21.  Съдържанието на нормативните документи може да се раздели на части, които 
се обозначават с римски цифри.   

Чл. 22.  Нормативните документи съдържат: 

(1) наименование и абревиатура;  

(2) уникален идентификатор и версия на документа; 

(3) наименованието на органа, който е приел документа; 

(4) името и длъжността на ръководителя, който го е утвърдил; 

(5) датата и номера на протокола от заседанието, на което е приет. 

Чл. 23.  Текстът на нормативните документи, които са по-дълги от 10 страници се раз-
деля на части и трябва да има съдържание, което се поставя преди първия член на документа. 

Чл. 24.  В края на всеки нормативен документ се посочва вносителя на документа и 
неговата длъжност. Ако той е изработен и предложен от работна група или комисия, съгласно 
чл. 3 (3) и чл. 4 (3), като вносител се записва нейния ръководител, като след името му се по-
сочва номера на заповедта за назначаване на групата/комисията. При документи, внесени от 
членове на колективните органи, съгласно чл. 3 (3) и чл. 4 (3), като вносител се записва ини-
циаторът на подписката.  

Част III. Публикуване и съхранение на приети нормативни документи 
Чл. 25.  Всеки приет нормативен документи се утвърждава в три еднакви екземпляра: 

единият се съхранява в канцеларията на ректора, ако е утвърден от ректора или в канцелариите 
на факултетите, ако е утвърден от декана на факултета; вторият се предава в център „Качество 
и акредитация“ (ЦКА), а третият – в Университетския център за информационни технологии 
(УЦИТ).  

Чл. 26.  Техническите сътрудници, водили протокола от заседанието, на което е приет 
документа носят отговорност за:  

(1) правилното отразяване на корекциите, гласувани при приемането на текста; 

(2) представяне в срок на документа за утвърждаване; 
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(3) съответствието между приетия и утвърден текст на документа; 

(4) предаване на копие от утвърдените документи в УЦИТ и ЦКА; 

(5) публикуване на текста на протокола за приемане на документа на страницата 
на УАСГ; 

(6) надлежното съхранение на едно копие от утвърдените документи. 

Чл. 27.  УЦИТ създава и поддържа Регистър на нормативните документи, който  съ-
държа следната информация за всички действащи в УАСГ нормативни документи:  

(1) пълно наименование на документа и абревиатура; 

(2) уникален идентификатор и актуалната версия на документа; 

(3) приелия го орган и името на ръководителя, утвърдил документа; 

(4) датата на приемане и номера на протокола от заседанието; 

(5) препратка към текста на протокола от заседанието, на което е приет документа, 
в сайта на УАСГ; 

(6) името на вносителя на документа; 

(7) история на приетите промени с препратки към протоколите за приемане; 

(8) препратка към текста на документа в сайта на УАСГ 

(9) други данни, по преценка на УЦИТ. 

Чл. 28.  Всички приети и одобрени нормативни документи се записват в Регистъра на 
нормативните документи и се публикуват на сайта на УАСГ в срок от пет работни дни след 
тяхното утвърждаване. Отговорен за тази дейност е Директорът на УЦИТ. 

Чл. 29.  Нормативните документи и регистърът на нормативните документи са общо-
достъпни на сайта на УАСГ. По целесъобразност, ректорът на УАСГ може да разпореди някои 
документи да са достъпни само за регистрирани потребители на сайта на УАСГ.  

Чл. 30.  Дейностите по създаване, оформяне, съхранение и публикуване на норматив-
ните документи се контролират от център „Качество и акредитация“. При необходимост, ръ-
ководителят на Центъра уведомява писмено Ректора на УАСГ за длъжностни лица, които не 
са изпълнили задълженията си, произтичащи от настоящия правилник. 

Част IV. Преходни разпоредби 
Чл. 31.  В срок от шест месеца, след приемане на настоящия правилник, всички дейст-

ващи нормативни документи се редактират от УЦИТ, така че отговарят на изискванията му. 
Служебно се вписва липсващата техническа информация. Оформените по образеца документи 
се утвърждават отново от ръководителя на приелия ги орган. Ако се налагат други промени, 
нормативният документ се предлага за приемане и утвърждаване по обшия ред. 

Чл. 32.  Коригираните според изискванията на предходния член документи, се публи-
куват на страницата на УАСГ и се вписват в Регистъра на нормативните документи. 

Чл. 33.  Този правилник е задължителен за вносителите на нормативни документи, ко-
ито се приемат от органите за управление на УАСГ, за административните ръководители и 
техническите им сътрудници, както и за служителите на УЦИТ и ЦКА.  

 

Вносител:  

проф. д.т.н. инж. Станислав Василев, 

ръководител на център „Качество и акредитация“ 
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