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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛА 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ОТПУСК 

ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

на Университет по архитектура, строителство и геодезия 
 

 

Чл. 1.  Тези правила уреждат условията и реда за ползване на творчески отпуск от чле-

новете на академичния състав на УАСГ. 

Чл. 2.  Членовете на академичния състав на основен трудов договор по чл. 42, ал. 1 от 

Закон за висшето образование (ЗВО) имат право на всеки 7 години да ползват до една акаде-

мична година за творческото си развитие. Във времето за творческо развитие се включват и 

специализациите извън висшето училище с продължителност повече от три месеца. 

Чл. 3.   (1) Платен творчески отпуск се ползва по следния ред: 

а) за членове на академичния състав, зачислени в докторантура на самостоя-

телна подготовка – до 3 месеца; 

б) за написване на монография – до 3 месеца; 

в) за разработване на дисертация за придобиване на научна степен „доктор на 

науките“ – до 6 месеца.  

г) за членове на академичния състав, на които е възложено написване на ръко-

водство за упражнения или създаване на изпитен тест– до 3 месеца;  

д) за членове на академичния състав, на които е възложено за разработване на 

цикъл от лекции или написване на учебник – до 6 месеца; 

е) в други случаи, при аргументирано предложение от катедрата. 

(2) Преподавателите могат да заявят и по-дълъг срок за творчески отпуск от ука-

зания в ал. 1, като преди началото на отпуска те трябва да изпълнят аудиторната си заетост за 

времето на удължението.  

(3) Заемащите ръководни длъжности и техните заместници, както и ръководите-

лите на центрове не могат да ползват творчески отпуск.  
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(4) Преподавателят трябва да е имал пълна аудиторна заетост, съгласно утвърде-

ните нормативи, през последните три учебни години, удостоверена със справка от Учебен от-

дел. 

Чл. 4.  Процедурата за ползване на платен творчески отпуск е следната: 

1. Най-малко един месец преди началото на искания отпуск, преподавателят по-

дава в катедрата заявление, в което указва: а) причината за искане на отпуск, съгласно чл. 3, 

ал. 1; б) материалите, които ще бъдат представени в катедрата след края му; в) срока на от-

пуска и дата за началото на използването му; г) справка за възложената и проведена от него 

аудиторна заетост до началото на отпуска; д) по негова преценка и други документи, аргумен-

тиращи искането му.  

2. Заявлението се разглежда на катедрен съвет, който: а) дава предложение за 

ползването на творческия отпуск; б) разглежда за възможността да се осигури поемане на ау-

диторната заетост на преподавателя по време на отпуска му и приема преразпределение на 

възложеното му натоварване; в) указва какви материали (като вид и обем) ще трябва да пре-

даде преподавателят след края на отпуска си; г) при необходимост, прави предложение за из-

бор на хонорувани преподаватели или за четене на лекции от нехабилитирани преподаватели, 

които да поемат натоварването. 

3. Ръководителят на катедрата представя на декана доклад и препис от протокола 

от заседанието на катедрата по т. 2, към които прилага (в зависимост от буквата по чл. 3, ал. 1, 

по която се иска творчески отпуск) документи за: утвърдена тема на дисертационен труд или 

приета от катедрения съвет тема на монографичен труд или решение на катедрения съвет за 

възлагане на конкретни задачи: написване на учебник или ръководство за упражнения; разра-

ботване на цикъл от лекции и други. 

4.  На свое заседание, факултетният съвет взема решение за ползването на твор-

ческия отпуск, като определя срока, началната му дата и материалите, които трябва да предс-

тави преподавателя след завършване на отпуска.  

5. Решението на факултетния съвет се внася за утвърждаване от Академичния съ-

вет на УАСГ.  

6. На основание гласуването на Академичния съвет, Ректорът издава заповед за 

ползване на платен творчески отпуск, в която се посочват начало и срока на отпуска, както и 

материалите, които преподавателят трябва да представи след края му.  

7. Преподавателят подписва допълнително споразумение с Ректора за ползване 

на творческия отпуск, на основание чл. 161, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда. 

Чл. 5.  Възнаграждението при ползване на творчески отпуск се определя по реда на чл. 

177 от Кодекса на труда. Годишната нормативна заетост на преподавателите се редуцира с 

времето на творческия отпуск. Хонорари за наднормени часове се изплащат само за изпълне-

ните над пълната годишна норма. 

Чл. 6.  Контролът върху резултатите от ползвания на творчески отпуск осъществява от 

факултетният съвет. За целта в 30-дневен срок след приключване на ползвания отпуск, препо-

давателят, представя пред декана отчет за извършената по време на отпуска работа, който съ-

държа:  

а) при разработено учебно съдържание: 1. рецензия от хабилитиран преподава-

тел на разработения по време на творческия отпуск материал, завършващ с положително или 

отрицателно становище; 2. протокол от заседание на катедрения съвет за приемане на учеб-

ното съдържание; 3. доказателства, че учебното съдържание е качено в електронната плат-

форма за обучение на УАСГ.  
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б) при разработване на дисертация или монография: 1. протокол от катедрен съ-

вет за разглеждане и одобрение на представените материали; 2. разработените от преподава-

теля материали.  

Чл. 7.  (1) Факултетният съвет взема решение дали преподавателят е изпълнил възло-

жените му в заповедта на Ректора по чл. 4, т. 6 задачи и го внася за утвърждаване в Академич-

ния съвет. При отрицателно решение, творческият отпуск на преподавателя се счита за непла-

тен.  

(2) Преподавателят има право в 14 дневен срок от решението на факултетния 

съвет да подаде жалба срещу него до Ректора на УАСГ, който назначава комисия за нейното 

разглеждане.  

(3) Решението на факултетния съвет се утвърждава от Академичния съвет. При 

жалба по ал. 2, заедно с решението на факултетния съвет се внася и становището на комисията. 

(4) При отрицателно решение на факултетния съвет по ал. 1, което е утвърдено 

от Академичния съвет, Ректорът издава заповед за трансформиране на платения творчески от-

пуск в неплатен, съгласно чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда. 

Чл. 8.  Неплатен творчески отпуск се ползва по процедурата, описана в чл. 4, като в 

този случай не се заявяват материалите, които ще се разработват по време на отпуска и не се 

прилагат чл. 6 и чл. 7.  

 Заключителна разпоредба 

§ 1. Преподавателите, ползващи в момента творчески отпуски запазват сроковете за ко-

ито са им разрешени, но подлежат на контрол по реда на чл. 6.  

 

Вносител:  

/проф. д-р инж. Станислав Василев 

ръководител на Център за качество и акредитация/ 


