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проф. д-р инж. Иван Марков 
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П Р А В И Л Н И К  
ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ  

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 
 

Част I. Общи положения  
Чл. 1. Електронното обучение е предназначено да допълва и разширява използваните 

методи и технологии за обучение в Университета по архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ).  

Чл. 2. Електронното обучение подпомага обучението в редовна и задочна форма и не 
замества никоя от тях. Позволява част от учебните дейности да се извършват чрез технически 
средства в Интернет среда. 

Чл. 3. Електронното обучение може да се прилага както при аудиторно обучение  
така и при формите на самостоятелна учебна работа. 

Чл. 4. Целите на електронното обучение са следните: 
1. Да улесни достъпа на студентите до учебни материали и ръководства в елект-

ронна среда, включително мултимедийни и интерактивни. 
2. Да дава допълнителна информация за съдържанието на курса и на събитията 

протичащи в него. 
3. Да предоставя на студентите възможност за неприсъствени консултации и раз-

глеждане на интересуващи ги въпроси, свързани с тематиката на учебната дисциплина.  
4. Да поставя теми и задачи за самостоятелна работа на студентите. 
5. Да позволява при необходимост провеждането на аудиторни занятия чрез елек-

тронна платформа за обучение.  
6. Да позволява проверка и оценяване на знанията и уменията на студентите. 

Чл. 5. (1) Електронното обучение се извършва препоръчително чрез Електронната 
платформа и системи а обучение в електронна среда, предоставени от на УАСГ  и чрез други 
системи за обучение в електронна среда, по преценка на водещия преподавател по всяка дис-
циплина.  

(2) В рамките на една учебна дисциплина преподавателят може да използва ед-
новременно или последователно повече от една платформа за електронно обучение, като е 
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длъжен своевременно да уведоми студентите за използваните системи и да им предостави дос-
тъп до ресурсите на системата чрез код, линк или по друг начин според спецификата на плат-
формата. 

(3) Университетският център за информационни технологии осигурява на всеки 
преподавател, студент и докторант потребителски профил и парола за достъп до електронните 
платформи по ал. 2, Библиотеката на УАСГ и други електронни платформи, поддържани в 
УАСГ. 

(4) Ако не използва Електронната платформа на УАСГ, преподавателят трябва 
да осигури указания за използване на избраните от него системи за електронно обучение.  

(5) Със свое решение факултетните съвети може да ограничат броя и / или вида 
на използваните електронни платформи, използвани за обучение във факултета. 

Част II. Провеждане на електронно обучение  
Чл. 6. Електронното обучение предвижда взаимодействие между: екип от преподава-

тели, администратори и студенти. 

Чл. 7. Електронната среда за обучение трябва да осигури на студентите достъп до 
учебните материали по чл. 9, до аудиторните и извънаудиторни дейности в електронна среда. 
Тя трябва да дава възможност за публикуване и използване на учебни материали, за опазване 
на личните данни на участниците, за двустранна аудио и видео комуникация.  

Чл. 8. Електронното обучение включва една или повече от следните дейности:  

а) предоставяне на учебни материали в електронна среда;  

б) провеждане на аудиторна учебна дейност;  

в) извънаудиторна учебна дейност на студентите; 

г) оценяване работата на студентите.  

Чл. 9. (1) Учебните материали, използвани при електронно обучение могат да бъдат: 

а) електронни учебници и лекции, ръководства за упражнения; сканирани 
учебни материали; 

б) презентации на лекционния материал - учебни помагала с мултимедийно 
съдържание; 

в) индивидуални и колективни задания за изработване на упражнения и про-
екти и свързаните с тях материали; 

г) примерни тестове за самоподготовка; 

д) аудио и / или видео записи на лекция, обяснение на конкретен пример или 
разяснение на частен случай, пример, схема и др.; 

е) учебни и научно-популярни филми, които подпомагат обучението по изу-
чаваната дисциплина; 

ж) други приложения като демонстрации, виртуални модели, интерактивни 
модели и други;  

з) препратки (линкове) към външни източници и учебни материали, вклю-
чително и към сайта на Библиотеката на УАСГ. 

(2)  Според спецификата на изучаваната дисциплина водещият преподавател 
избира вида и обема на предоставените на студентите материали за електронно обучение.  

(3)  (Отменена с решение на Академичния съвет на УАСГ).  

(4)  Специално внимание се обръща на правата за интелектуална собственост 
върху предоставените на студентите материали в електронна среда. При публикуване на ма-
териали, които не са създадени от преподавателите, те са длъжни да спазват разпоредбите на 
Закон за авторското право и сродните му права и специфичните изисквания на Политика и 
правилник за интелектуалната собственост в УАСГ. 
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Чл. 10. (1) Аудиторната учебна дейност в електронна среда може да включва: 

а) получаване на задания за самостоятелна работа и обяснения по тях;  

б) провеждане на групови консултации по получените задания за самосто-
ятелна работа; 

в) заверка и оценяване на материалите от самостоятелната работа на сту-
дентите;  

г) електронен тест с цел самоподготовка;  

д) провеждане на учебни занятия във виртуална класна стая.  

(2)  Учебни и производствени практики не може да се провеждат със средст-
вата на електронното обучение, с изключение на дейностите по точки ‚б‘ и ‚в‘ на ал. 1. По 
решение на деканите на факултети подобни ограничения могат да се въведат и за други спе-
цифични дейности или за обучението по определени дисциплини. 

Чл. 11. Аудиторната учебна дейност се провежда във виртуалната класна стая – сис-
тема за интерактивна групова комуникация в реално време чрез двупосочна на аудио и видео 
връзка между преподавателя и всеки от студентите в курса. Допуска се група студенти да из-
ползват общо за групата техническо средство за осъществяване на връзката с преподавателя и 
с останалите студенти. 

Чл. 12.  (1) Заданията за самостоятелна работа могат да бъдат: за упражнения и кур-
сови проекти; за решаване на задачи, за разработване на реферат или за представяне на пре-
зентации, във вид и обем съгласно учебната програма на всяка дисциплина.  

(2)  Предметът на заданията се разработва индивидуално от студентите, освен 
ако в учебната програма на дисциплината не е предвидено друго. 

(3)  Поставянето на задания за самостоятелна работа в електронна среда може да 
се извърши чрез: а) подробни писмени указания и примери за изработване, разположени в 
електронната платформа; б) обяснения на преподавателите във виртуална класна стая или в) 
чрез комбинация от двата начина. 

(4)  За всяко поставено на студентите задание преподавателят е длъжен да оси-
гури: а) часове за корекции, съгласно разписа на учебните занятия и б) индивидуални корек-
ции в приемните часове на преподавателя, след предварителна заявка и изготвяне на график 
за корекции. Корекциите могат да се провеждат комбинирано - присъствено или в електронна 
среда, според спецификата на учебния материал и по преценка на водещия преподавател по 
дисциплината. 

(5)  Заверка и оценяване на самостоятелна работа на студентите, зададена в елек-
тронна среда може да се извърши присъствено или електронно, чрез указан от преподавателя 
начин.  

Чл. 13. Тестът в електронна среда може да се използва като: а) специфичен елемент 
за самоподготовка на студентите, като им се предоставят тренировъчни тестове и б) средство 
за текуща оценка на знанията на студентите.  

Чл. 14. (1) Провеждането на аудиторни занятия във виртуална класна стая от един 
или повече преподаватели се извършва по изключение, когато воденето на присъствени заня-
тия е затруднено или невъзможно.  

(2) Разрешава се от декана по доклад от ръководителя на катедра, след като 
се прецени: а) възможностите на преподавателя за провеждане на електронно обучение; б) 
осигуряването на техническа възможност за провеждането му.  

(3) Деканът издава заповед за провеждане на аудиторни занятия в електронна 
среда, в която се указва: дисциплината, по която ще бъдат проведени; водещия преподавател, 
броя и вида на занятията и датите на които те ще се проведат; електронната платформа, която 
ще бъде използвана.  

(4) (Отменена с решение на Академичния съвет на УАСГ).  
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(5) Провеждането на занятия в електронна среда трябва да се съобрази с гра-
фика на учебния процес и с възможностите на студентите за достъп до компютърни системи 
и до Интернет по време на провеждане на занятията. Ако студентите не могат сами да осигурят 
възможност за достъп до електронната платформа, имат право да използват за целта ресурси 
на УАСГ (компютърни зали и лаборатории). 

(6) При провеждане на аудиторни занятия във виртуална класна стая препо-
давателят е длъжен: 

1. да предостави парола или линк за достъп на студентите в курса най-
малко един час преди началото на всяко занятие, съгласно заповедта на декана по ал. 3;  

2. да проследява участието на студентите в занятията; 
3. да осигури възможност за задаване на въпроси и за изказване на мнения 

от студентите по време на лекцията; 
4. да представи съответния учебен материал съгласно плана на занятията; 
5. да отговаря на зададените въпроси с цел изясняване на разглежданата 

тема; 
6. да осигури ред във виртуалната стая, като при необходимост заглуши 

звука от микрофона или изключи от групата нарушителите на реда; 
7. при невъзможност да представи целия предвиден в учебната програма 

материал, да предостави на студентите подходящи електронни помагала: учебници, лекции, 
ръководства и други. 

(7) По време на аудиторни занятия във виртуална класна стая студентите са 
длъжни: 

1. да се регистрират навреме с две имена и факултетен номер; 
2. да спазват установения ред  и да не пречат на останалите студенти и на 

преподавателя по време на занятието; 
3. да изключват камерите и микрофоните си по молба на преподавателя; 
4. да не напускат виртуалната класна стая преди края на занятието, освен 

по молба на преподавателя или при претоварване на системата. 

Чл. 15. (1) При провеждане на аудиторно занятие в електронна среда преподавателят 
може да води запис на занятието и го съхранява с оглед последващ контрол. По преценка на 
преподавателя записите могат да се публикуват в електронната платформа за самостоятелна 
работа на студентите с тях.  

(2) За осъществяване на контрол при провеждане на учебни занятия във вир-
туална класна стая преподавателите, които използват платформи, различни от препоръчаните 
от ръководството на УАСГ, изпращат линк за занятията на електронен адрес 
umo_adm@uacg.bg, освен ако в заповедта по чл. 14, ал. 3 не е посочено друго.  

Чл. 16. При извънредни обстоятелства ректорът на УАСГ със своя заповед може да 
обяви цялостно или частично преминаване към електронно обучение, но за не повече от един 
семестър. Частично електронно обучение може да се въвежда за определени учебни групи, 
потоци или факултети.  

Чл. 17. Извънаудиторната учебна дейност в електронна среда може да включва: 

а)  представяне на презентации от студенти в електронна среда по специфични 
теми от учебната програма; 

б) провеждане на индивидуални консултации в приемните часове на преподава-
теля; 

в) електронен форум – обща комуникация на учебната група и преподавателя, 
структурирана под формата на теми и мнения към тях; 

г) колаборация – колективна работа в електронна среда с използване на елект-
ронни ресурси (блог на курса, споделяне на съдържание и др.). 
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Чл. 18. За по-детайлно разработване на определени теми от учебното съдържание 
преподавателят може да възложи на един или повече студенти разработване на презентация 
или реферат, на основата на електронни материали. Те могат да се представят пред потока или 
пред групата във виртуална класна стая с последващи дискусии и разисквания или да бъдат 
предварително записани и разпространени в електронната платформа. Ако е предвидено в 
учебната програма, за изпълнение на възложените дейности може да се постави текуща 
оценка. 

Чл. 19. (1) Неприсъствени индивидуални консултации със студентите могат да се 
провеждат: а) при провеждане на аудиторно електронно обучение; б) като част от мерките за 
превенция на заразни заболявания при епидемична обстановка; в) като допълнение към при-
съствените консултации в рамките на приемните часове на преподавателя. 

(2)  Индивидуални консултации  в електронна среда мога да се провеждат:  а) 
във виртуална класна стая или б) чрез размяна на електронни съобщения и материали между 
студент и преподавател.  

(3)  При провеждане на аудиторно електронно обучение преподавателят е длъ-
жен да обяви в електронната платформа за обучение дати и часове за консултации в рамките 
на предварително обявеното му приемно време и да осигури възможност за достъп на всеки 
от студентите в учебната група или в потока.  

Чл. 20. Електронният форум и колаборацията представляват неформална извънауди-
торна заетост, при която се обменят мнения и идеи и се решават определен кръг задачи в елек-
тронна среда. Те са форма на взаимно подпомагане между студентите и частично заменят лич-
ния контакт и общуване между студентите. 

Част III. Оценяване при електронно обучение  
Чл. 21. (1) Провеждане на семестриален изпит в електронна среда се допуска по изк-

лючение, когато липсва възможност за неговото присъствено провеждане. Може да се про-
вежда за цялата учебна група едновременно или за отделни студенти.   

(2) Провеждане семестриален изпит в електронна среда на цяла учебна група 
се допуска със заповед на декана на факултета, по доклад на ръководителя на катедра, след 
като се установи, че не е възможно да се проведе присъствен изпит и че могат да бъдат осигу-
рени условия за провеждането му. Студентите трябва да бъдат уведомени най-малко три дни 
преди датата на изпита, ако тя съвпада с предварително обявената дата за присъствен изпит 
или десет дни предварително, при промяна на датата.  

(3) Провеждане на индивидуален семестриален изпит в електронна среда се 
допуска при извънредни обстоятелства, като студентът подава молба до декана, в която по-
сочва обстоятелствата, които не му позволяват да се яви на присъствен изпит. Деканът след 
като се консултира с преподавателя по дисциплината и прецени: а) обективни ли са причините 
за искане на изпит в електронна среда; б) наличието на технически средства за провеждането 
му в електронна среда; в) възможностите да се осигури превенция от нечестни прояви, издава 
заповед за провеждане на изпита в електронна среда. Заповедта може да бъде заменена с из-
даване на индивидуален протокол, в който изрично е посочен начина на провеждане на изпита. 

Чл. 22. (1) За да бъде допуснат до оценяване в електронна среда, студентът трябва да 
осигури: а) компютърна система със стабилна Интернет връзка и възможност за аудио и видео 
вход и изход; б) самостоятелно помещение, което да се използва само от студента по време на 
оценяването и в което може да се осигури необходимата тишина за провеждане на изпита. 

(2)  Ръководителят на катедра със съдействие на ръководните органи и УЦИТ 
осигурява подходящи условия за оценяване в електронна среда на територията на УАСГ на 
студентите, които не могат сами да осигурят такива. Ако при провеждане на оценяването е 
осигурен квестор отпада изискването за провеждане на оценяването в самостоятелно помеще-
ние за всеки студент.  
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(3)  При оценяване в електронна среда (провеждане на семестриален изпит или 
тест за поставяне на текуща оценка) трябва да се направи всичко възможно за избягване на 
нечестни прояви, като преписване, използване на неразрешени материали, явяване на един 
студент вместо друг и т.н. 

(4)  Преди започване на оценяването преподавателят трябва да се увери в само-
личността на студента; в изпълнение на изискванията на ал. 1 или на ал. 2; в стабилната и 
непрекъсната Интернет връзка; в качеството на получавания аудио и видео сигнал от компю-
търната система на студента.  

(5)  Ако оценяването се извършва върху хартиен носител, студентът е длъжен: 
1. преди започване на оценяването да обозначи всеки от използваните листа 

по указан от преподавателя начин; 
2. при завършване на своята работа чрез камерата на компютърната си сис-

тема да покаже на преподавателя всеки от използваните листа, така че преподавателят да има 
възможност да съхрани изображения от тях (screenshot); 

3. да заснеме с камера или сканира всеки от използваните листа и да ги из-
прати на преподавателя по указан от последния начин.  

(6)  Преподавателят има право да използва и други методи за превенция от пре-
писване и нечестни прояви по време на изпита. 

(7)  Работата на студента се анулира в следните случаи: 

а) ако студентът не предаде в указания срок материалите за оценяване; 

б) при многократно и / или продължително прекъсване на връзката между 
студент и преподавател; 

в) ако при оценяване по реда на ал. 5 студентът изпрати нечетливи матери-
али, които не могат да бъдат прочетени и оценени от преподавателя; 

г) ако преподавателят установи, че в помещението се намират и други хора 
освен изпитвания (при липса на квестор по време на оценяването); 

д) ако студентът откаже да покаже с камерата останалата част от помещени-
ето, в което се намира, веднага след поискване от преподавателя; 

е) ако преподавателят установи, че студентът използва неразрешени мате-
риали по време на оценяването. 

Част IV. Администриране, документация и отчетност при 
електронно обучение  

Чл. 23. Отчитането на натоварването на при провеждане на аудиторно обучение в 
електронна среда е съгласно Наредбата за определяне на нормативната и над нормативна зае-
тост на преподавателския състав. 

Чл. 24. (Отменен с решение на Академичния съвет на УАСГ) 

Чл. 25. Комисията по учебни дейности анализира качеството на обучението в елект-
ронна среда и включва заключенията и препоръките в ежегодния отчет на комисията.  

Чл. 26. При текущо оценяване в електронна среда преподавателят е длъжен да опо-
вести резултатите от него в същата платформа, където е проведено до пет работни дни след 
провеждането му. Ако платформата не позволява това, преподавателят трябва да използва 
Електронната платформа на УАСГ.  

Чл. 27. При обявена карантина или при невъзможност за предаване на изпитните про-
токоли преподавателят изпраща чрез електронна поща в канцеларията на факултета сканирано 
или четливо заснето копие от протоколите и ги предава и нанася оценките в главната книга 
при първа възможност. 
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Чл. 28. По решение на ръководител на колективен орган за управление в УАСГ или 
по препоръка на ректора, заседанията на органа могат да се провеждат неприсъствено, като се 
използва електронна платформа. Изискванията за провеждане на заседание, проведено в елек-
трона среда и валидността на решенията взети на тях са аналогични както при присъствено 
проведените. 

Чл. 29. При провеждане на неприсъствено заседание, ръководителят на органа е длъ-
жен:  

а) най-малко три дни преди заседанието да уведоми членовете на органа;  

б) най-малко един час преди началото на заседанието да им предостави парола 
или линк за достъп;  

в) да осигури технически средства за комуникация на членовете на органа, ко-
ито не разполагат с такава; като последните най-малко два дни преди заседанието трябва да 
заявят необходимата им техника; 

г) преди заседанието да се увери в самоличността на всеки от членовете на ор-
гана, влезли в електронната платформа; 

д) да осигури възможност за изказвания на всеки от членовете на органа и те да 
достигнат до всички участници в заседанието; 

е) при гласуване да осигури ясен и видим за всички членовете на органа начин 
за отчитане на вота на гласуващите;  

ж) да води аудио и видео запис на заседанието и да го съхранява в рамките на 
една календарна година;  

з) на следващото заседание да представи за одобрение протокол от предход-
ното.  

Чл. 30. По преценка на ръководителя на колективния орган, след провеждане на за-
седанието в електронна среда, всички или част решенията могат да се вземат чрез кореспон-
дентско гласуване, като всеки от гласуващите се подписва на определена за целта бланка, на 
която ясно и недвусмислено е посочен текста на решението. Ако подписите се полагат на по-
вече от една страница, на всяка страница трябва да бъде отпечатан текста на решението, за 
което се гласува.  

Чл. 31. Администрирането на електронното обучение, когато се използва Електрон-
ната платформа за обучение на УАСГ се поема от Университетски център за информационни 
технологии. Когато преподавател използва друга електронна платформа, той поема отговор-
ност за всички процеси по администрация на обучението. 

Чл. 32. Администрирането на електронното обучение се изразява в осигуряване на:  

а) непрекъснат достъп до учебните материали, предвидени за електронно обу-
чение; 

б) регистрация на участниците в електронното обучение; 

в) регистрация на активността и дейностите на обучаемите; 

г) обучение на студенти и преподаватели за работа с електронната платформа; 

д) помощ на преподавателите за публикуване на учебни материали; 

е) помощ на участниците в електронното обучение при технически проблеми; 

ж) осигуряване на защита на личните данни на участниците. 

 

Вносител:  

/проф. д-р инж. Станислав Василев 

ръководител на Център за качество и акредитация/ 
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