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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ
Представяме на Вашето внимание отчета на ректорското ръководство на УАСГ за
периода януари 2020 – юни 2021 г. Отчетният доклад е публикуван на интернет страницата на
Университета. Отчетът е изготвен според изискванията на чл. 29(1), т. 6 от Закона за висшето
образование.
Измина една година от мандата на академичното ръководство. През тази година пред
УАСГ възникнаха много предизвикателства и трудности, поради появилата се пандемия. УАСГ
има изграден авторитет не само в България, но и в много страни по света. Ще си позволя да
направя заключение, че завършващите УАСГ са много добре подготвени специалисти, които не
отстъпват в знанията и уменията си на своите връстници от сродните ни елитни висши училища
по света.
С огромно удоволствие искам да подчертая, че всички преподаватели, студенти и
служители усилено работят за единен и сплотен УАСГ като водещ национален център за
подготовка на кадри и изследователска дейност в областта на архитектурата, строителството и
геодезията. Стремим се да поддържаме много добър академичен и колегиален климат в
Университета. Това е възможно най-добрата основа за успешното развитие и утвърждаването
на УАСГ.
Доброто качество на обучението в УАСГ, което цели постигането на високa
професионална подготовка на възпитаниците ни, определено се дължи на усилията и дейността
на целия колектив на Университета.
Дейността ни през 2020 и 2021 години се характеризира със следните особености:


За ДЕСЕТИ пореден път УАСГ бе класиран на първо място в националния рейтинг на
висшите училища в България в своето направление „Архитектура, строителство и
геодезия” и на челните места сред най-добрите български университети;



Продължаване на прилагането на Закона за развитие на академичния състав и успешно
израстване на преподаватели в академични длъжности „доцент” и „професор”, както и
редица успешни защити за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
Стриктно спазваме „Правилник за приложение на Закона за развитие на академичния
състав“, приет от Академичния съвет през 2018г.;



Годината беше трудна за всички български висши училища, поради намаления брой
кандидат-студенти по демографски причини, както и определени предпочитания на
завършилите гимназисти да учат в България, а също така спад на интереса на
средношколците към инженерните специалности. Това засегна и УАСГ през 2020 г.;



Годината беше трудна, заради възникналата и продължаваща пандемия от COVID 19. В
същото време това беше едно голямо предизвикателство, коео изизскваа огромни усилия
от всички.

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА УАСГ
Управленската структура на УАСГ съответства на Закона за висшето образование.
Същата е представена в таблична форма с отбелязани връзките на управление, координация и
взаимодействие между съответните звена. Считаме, че тя е работеща и успешна.
УАСГ се състои от пет факултета – Архитектурен, Строителен, Хидротехнически,
Факултет по транспортно строителство и Геодезически факултет. В структурата на УАСГ
функционират и Център по приложна лингвистика и Център по физическа култура и спорт.
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020 г.
При подаване на документите за кандидатстване, кандидатите заявяват интерес за
класиране към почти всички обявени специалности държавна поръчка, най-често като
изреждат в състезателния картон много специалности, като се класират по бал и по ред на
желанията. На база на това и предвид на факта, че специалностите ни са в едно професионално
направление, в справката даваме съотношението на общия брой кандидати към общия брой
отпуснати места, както следва:
Общ брой кандидати –

846 бр. , от които:



757 бр. в редовната кампания през м. юни за прием след средно образование;



89 бр. в допълнителна кампания през м. септември за прием след средно
образование;



30 бр. за прием в ОКС „магистър“ след „бакалавър“ през м. септември,
приети по държавна поръчка.

Общ брой отпуснати места
разпределени както следва:

810

по Решение № 332/14.05.2020 г. на МС,



ОКС „бакалавър“ – 67 редовна форма



ОКС „магистър“ – 630 редовна форма и 70 задочна форма



ОКС „магистър“ след „бакалавър“ – 35 редовна форма и 8 задочна форма

Съотношение за УАСГ: 846 : 810 = 1.04
Брой класирания в редовната кампания – 2.
Допълнителен прием през м. септември за свободни места.
І. ПРИЕМ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”
Кандидат-студенти, изредили
бакалавърските специалности:

в

състезателния

си

картон

като

желания



177 – за специалност “Урбанизъм” (брой места 20);



123 – за специалност “Устройство и управление на земи и имоти” (брой места 20);



120 – за специалност „Управление в строителството“ (брой места 15);



60 – за специалност „Инженерна екология“ (брой места 12);

ІІ. ПРИЕМ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ОКС „МАГИСТЪР”
Кандидат-студенти, изредили в състезателния си картон като желания
специалностите с образователно-квалификационна степен „магистър“ – прием след
средно образование:


233 – за специалност “Архитектура” (брой места 160);



188 – за специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ (брой места
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20);


544 – за специалност “Строителство на сгради и съоръжения” (брой места 210 редовно и
30 задочно);



44 – за специалност “Строителство на сгради и съоръжения” – англоезично обучение
(брой места 15);



375 – за специалност “Транспортно строителство” (брой места 45 редовно и 15 задочно);



243 – за специалност “Водоснабдяване и канализация” (брой места 65 редовно и 15
задочно);



200 – за специалност “Хидростроителство” (брой места 25 редовно и 10 задочно);



308 – за специалност “Геодезия” (брой места 90 редовно).

ІІІ. ПРИЕМ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД „БАКАЛАВЪР”


Прием на студенти по специалност „Урбанизъм” се извършва след завършена степен
„бакалавър” по същата специалност. Приети са 12 студенти при планова бройка 20;



Прием на студенти по специалност „Управление на проекти в строителството“ се
извършва след завършена степен „бакалавър” по специалност „Управление в
строителството“. Приети са 14 студенти при планова бройка 15.



Прием на студенти по специалност „Управление на европейски инфраструктурни
проекти” се извършва след завършена степен „бакалавър” по специалност „Устройство и
управление на земи и имоти”. Приети са 4 студенти при планова бройка 8.



В специалност „Енергийна ефективност в строителството“ няма приети студенти при
планова бройка 10.
ІV. СТАТИСТИКА:

НАЙ-ЖЕЛАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ (НА БАЗА ЖЕЛАНИЯ И РЕАЛИЗИРАН
ПРИЕМ): Архитектура, Урбанизъм и Транспортно строителство, като при тях приетите
студенти са с най-високи балове.
СПЕЦИАЛНОСТИ, КЪМ КОИТО Е ПРОЯВЕН МАЛЪК ИНТЕРЕС И
СЪОТВЕТНО БРОЯТ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА Е НАЙ-ГОЛЯМ – Инженерна екология,
Хидростроителство и Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение, като
при тях приетите студенти са с най-ниски балове и има най-много незаети места. В специалност
„Енергийна ефективност в строителството“ няма приети студенти.
РЕАЛНА КОНКУРЕНЦИЯ се наблюдава само за специалностите „Архитектура“ и
„Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“. В останалите специалности
кандидатите, успешно формиращи балове (основно с ДЗИ), са записани по реда на
първата си желана специалност.
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РЕАЛИЗИРАН ПРИЕМ ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ОТ ЕС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА,
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ
(КЪМ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА)

Факултет / Специалност
Архитектурен факултет
Архитектура – регулирана специалност
Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Урбанизъм
Строителен факултет
Строителство на сгради и съоръжения
Строителство на сгради и съоръжения – англоезично
обучение
Управление в строителството
Факултет по транспортно строителство
Транспортно строителство - регулирана специалност
Хидротехнически факултет
Водоснабдяване и канализация - регулирана
специалност
Хидростроителство - защитена специалност
Инженерна екология
Геодезически факултет
Геодезия – регулирана специалност
Устройство и управление на земи и имоти

ОБЩО УАСГ - 690

Магистър – Редовна
Магистър – Задочна
форма
форма
Планова Реализиран Планова Реализиран
бройка
прием
бройка
прием

160
20

160
15

210

195

15

10

30

54

15

8

65

42

15

17

25

18

10

7

630
7

20

25

15

12

12

3

20

15

67

55

26

45

90

Бакалавър – Редовна
форма
Планова Реализиран
бройка
прием

83

577

70

58

СПРАВКА ЗА ЗАПИСАНИТЕ В ПЪРВИ КУРС СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПО РЕДА НА ПМС № 103 И ПМС № 228
(чужди граждани от българска народност и от Р. Северна Македония)

Забележка: Приемът се осъществява от МОН.
Специалности

Бакалавър

Архитектура – регулирана специалност
Урбанизъм
Строителство на сгради и съоръжения
Геодезия – регулирана специалност
Транспортно строителство
Управление в строителството
Конструктивно инженерство
Управление на проекти в строителството

Магистър след
бакалавър

Магистър
17
2

1
2
2
1

1
1
1

ОБЩО УАСГ – 28

3

8

22

3

СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
В таблиците по-долу са представени данни за броя на записаните (действащи) студенти
по факултети за трите последни учебни семестъра – летен семестър на миналата учебна
2019/2020 г. и двата семестъра на настоящата учебна 2020/2021 година. Прекъсналите и
семестриално завършилите студенти, но неположили изпити и нямащи право да вземат
дипломно задание, не са включени в справката, тъй като учебен процес се провежда само с
действащите студенти, записали съответния учебен семестър и заплатили семестриална такса.
Брой обучаващи се студенти за ЛЕТЕН семестър
2019/2020 г. без прекъснали и сем. завършили с
неположени изпити
Факултет

Обучение
в потоци и
групи

АФ

903

СФ

681

ФТС

Платени Записани
магидиплостратури
манти

37

940

2

104

787

109

3

22

134

ХТФ

168

7

8

183

ГФ

325

45

370

Общо

2186

216

2414
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Брой обучаващи се студенти за ЗИМЕН
семестър 2020/2021 г. без прекъснали и сем.
завършили с неположени изпити
Факултет

Обучение
в потоци и
групи

АФ

978

СФ

962

ФТС

Платени
магистратури

Записани
дипломанти

Общо

117
6

154

ХТФ

252

ГФ

403

Общо

2749

Брой обучаващи се студенти за ЛЕТЕН
семестър 2020/2021 г. без прекъснали и сем.
завършили с неположени изпити
Факултет

Обучение в
потоци и
групи

1095

АФ

987

47

1015

СФ

685

5

9

168

ФТС

11

3

266

21
197

22

Общо

Платени Записани
магидиплостратури манти

Общо

42

1029

7

59

751

128

4

14

146

ХТФ

193

8

5

206

424

ГФ

315

25

340

2968

Общо

2308

145

2472

19

Предвид тенденцията през последните години да се увеличава броят на прекъсналите
студенти поради незаверка на семестъра и/или невзети голям брой изпити, както и тревожният
факт, че не малък брой студенти от долните курсове напускат УАСГ, се работи по предложение
за нова система за заверка и записване на студентите.
В следващата таблица са представени данни за броя на дипломираните студенти през
изминалите две дипломни сесии – летен семестър на 2019/2020 г. и зимен семестър на
настоящата 2020/2021 г., с успеха от дипломирането. Считаме, че резултатите са добри, като
процентът на дипломираните в срок студенти за лятната сесия (която се явява първа редовна
сесия за инженерните факултети, както и за специалност „Урбанизъм” – бакалаври, и втора
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дипломна сесия за специалност „Архитектура”) е 54 %, а успехът на завършилите студенти –
мн. добър (5.02).
За зимната сесия на настоящата учебна година процентът на дипломираните студенти в
срок от Архитектурен факултет е 93 % (за тях това е първа редовна дипломна сесия), а като
цяло успехът на всички дипломирани от УАСГ е мн. добър (4,92).
Добри резултати показват и дипломираните студенти в кратките магистърски
програми.
Традиционно, най-висока успеваемост показват дипломантите от Архитектурен
факултет.
Брой дипломирани студенти и успех
Специалности

Архитектура
Урбанизъм Б
Урбанизъм М
ССС
ССС – англоезично
УС
ТС
ВиК
ХТС
Геодезия
Геодезия – зад.
УУЗИ
Кратки магистърски
програми
ОБЩО УАСГ:

Лятна сесия
2019/2020 г.

Успех от
дипломирането

18
10
1
63
6
2
20
14
1
18
5
10

4.85
5.38
5.50
4.95
5.21
5.75
5.04
4.88
4.50
5.12
5.00
4.86

22
190

От тях в Зимна сесия
срок
2020/2021 г.

Успех от
дипломирането

От тях в
срок

114
7

5.16
5.38

43
4

4.58
4.56

10

16
11
2
4
4
8

4.61
4.04
3.88
4.37
4.75
5,09

5.26

5

8

5,62

4

5.02

102

221

4.92

118

10
1
41
4
2
12
7
10

10

114

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
за студенти със завършена степен на висше образование “бакалавър” и/или “магистър” –
обучение СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ по чл. 21 от Закона за висшето образование
УАСГ предлага 25 кратки магистърски програми, предназначени за студенти със
завършено висше образование, с което в максимална степен отговаря на потребностите на
пазара на труда за предоставяне на възможност за разширяване обхвата на знания и
компетенции в професионално направление 5.7.
Към настоящата учебна година те са:
Към Архитектурен факултет

Урбанизъм

Архитектурна теория и критика (на английски език)

Съвременна архитектурна технология (на английски език)

Пространствено планиране

Съвременен изчислителен дизайн (на английски език)

Опазване на културното наследство
Към Строителен факултет

Конструктивно инженерство

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения

Изследване и проектиране на строителни конструкции

Управление на проекти в строителството

Енергийна ефективност в строителството

Софтуерни технологии в строителството

Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии









Към Хидротехнически факултет
Водоснабдяване и канализация – Пречистване на води
Водоснабдяване и канализация – ВК мрежи и съоръжения
Хидротехническо строителство
Хидромелиоративно строителство
Управление на водни ресурси
Газоснабдяване
Проектиране, изграждане и експлоатация на газопреносни системи
Инженерна екология

Към Факултета по транспортно строителство

Геотехническо инженерство

Транспортно строителство

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Към Геодезически факултет
 Управление на европейски инфраструктурни проекти
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Броят на записаните студенти в платените магистратури по факултети е както следва:
Факултет

Обучавани
студенти летен
семестър на
учебната
2019/2020 г.

АФ

Обучавани
студенти зимен
семестър на
учебната
2020/2021 г.

Обучавани
студенти летен
семестър на
учебната
2020/2021 г.

2

2

СФ

7

8

7

ФТС

10

8

6

ХТФ

7

8

8

УАСГ общо:

24

26

23

Таксите на платените магистратури се определят на база издръжката на обучението и
неговата ефективност при малък брой обучаващи се, като за настоящата учебна година са в
размер на 5130 лв./годишно.
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ДОКТОРАНТИ
Към м. април 2021 г. броят на обучаващите се докторанти в УАСГ (без отчислените с
право на защита), разпределени по факултети, обучаващи катедри и форми на обучение, е както
следва:
Редовно
Задочно
обучение по
обучение по
На самост.
държавна
държавна
подготовка
поръчка
поръчка
Архитектурен факултет – 5 бр. докторски програми по Териториално, ландшафтно устройство и
градоустройство, Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли, Опазване,
реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата, Теория и история на
архитектурата, Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн,
към катедри:
Катедра “Градоустройство“
8
1
Катедра “Жилищни сгради“
5
2
Катедра “Обществени сгради“
5
Катедра “Промишлени и аграрни сгради“
4
1
Катедра “Технология на архитектурата“
7
Катедра “История и теория на архитектурата“
3
2
1
Катедра “Интериор и дизайн за архитектурата“
7
1
Общо за факултета:
39
3
5
Обучаващи катедри по съответните научни
специалности (докторски програми) (докторски
програми)

Строителен факултет – 5 бр. докторски програми по Строителна механика, съпротивление на
материалите и теоретична механика (строителна механика), Строителни конструкции
(стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове, обследване и изпитване на
строителни конструкции и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции;
комбинирани конструкции; стоманени и комбинирани мостове), Строителни материали и
изделия и технология на производството им, Автоматизация на инженерния труд и системи за
автоматизирано проектиране (в строителство), Организация и управление на производството
(строителство), Технология и механизация на строителното производство, към катедри:
Катедра “Строителна механика“
1
Катедра “Масивни конструкции“
Катедра “МДПК“
2
Катедра “Строителни материали и изолации“
4
Катедра “АИТ“
2
1
Катедра „ОИС“
9
1
Катедра “ТМС“
2
Общо за факултета:
20
2
Факултет по транспортно строителство – 5 бр. докторски програми по Земна основа, фундиране и
подземно строителство, Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и
съоръжения, Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и
съоръжения, Транспортни съоръжения, Земна и скална механика, към катедри:
Катедра „Геотехника“
1
2
Катедра „Железници“
1
2
Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“
12
1
Общо за факултета:
14
5
Хидротехнически факултет – 5 бр. докторски програми по Хидротехническо строителство,
Хидромелиоративно строителство, Водоснабдяване и канализация, Инженерна хидрология,
хидравлика и водно стопанство, Строителна механика, съпротивление на материалите и
теоретична механика (Съпротивление на материалите / Теоретична механика) , към катедри:
Катедра „Хидротехника и хидромелиорации“
1
1
Катедра „ВКПВ“
1
2
Катедра „Хидравлика и хидрология“
2
3
Катедра „Техническа механика“
1
Общо за факултета:
5
6
Геодезически факултет – 4 бр. докторски програми по Обща, висша и приложна геодезия,
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кадастрални и геоинформационни системи, Картография и ГИС, Фотограметрия и
дистанционни методи, Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на
имоти), към катедри:
Катедра “Висша геодезия“
Катедра “Приложна геодезия“
Катедра “Геодезия и геоинформатика“
3
1
Катедра “Фотограметрия и картография“
3
1
Катедра „ Устойчиво земеползване и управление на
2
имоти“
Общо за факултета:
8
2
ОБЩО ЗА УАСГ:

86

18

5

Броят на защитилите докторанти, на които е издадена диплома и са регистрирани в
НАЦИД, за периода от 2012 година до настоящия момент е 233, от тях за 2019 година – 20, за
2020 година – 12, от началото на 2021 година до момента – 7.
За последните две кандидат-докторантски сесии броят на кандидатите е намалял
значително в сравнение с предходните години. Това по всяка вероятност се дължи на
пандемичната ситуация и се надяваме оттук нататък това да се промени и да се възобнови
интереса към тази форма на обучение.
Разработеният и приет унифициран Стандарт за обучение на докторанти в голяма
степен въведе ред в учебната документация, свързана с обучението на докторантите и контрола
по изпълнението на дейностите от страна на докторантите и техните научни ръководители.
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УЧЕБНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УАСГ
В таблична форма са представени обобщените данни за учебното натоварване по
катедри, факултети и центрове и броят на хоноруваните часове, изпълнени от редовни
преподаватели и от външни (хонорувани) за изминалата учебна 2019/2020 година. Часовете са
разпределени по дейности от учебните планове – аудиторни часове, учебни практики,
ръководство на дипломанти и докторанти. Допълнително са дадени часовете от обучение на
Еразъм студенти и часовете от ЦНИП, с които се допълва нормативът. Общо за УАСГ броят на
хоноруваните часове, отнесени към съществуващото нормативно натоварване на редовните
преподаватели, е 65,1%, от които 29,1% са от външни преподаватели. С най-висок процент
хонорувани часове е АФ – 110,2%, следван от СФ – 68,0%, ГФ – 54,6%, ФТС – 36,4%,
центровете ЦПЛ и ЦФКС – 37,6% и ХТФ – 20,5% и.
Изпълнението, отчитането и заплащането на часовете е в пряка зависимост от
множество фактори:


Заложените хорариуми в учебните планове; броят на специализациите
специалностите и заложените хорариуми към всяка специализация;



Броят на студентите по отделните специалности; броят на обучаваните
докторанти;



Правилата за разпределението на студенти по потоци, групи и подгрупи в отделните
специалности; както и формираните групи за обучение на студентите по чужди езици
и за задължителните занимания по спорт;



Провеждането и отчитането на практическото обучение съобразно хорариумите на
практиката (учебна, учебно-производствена и др. вид в учебните планове);



Правилата за заплащане на обучението на чужд език в чуждоезиковите специалности,
както и за обучението на чуждестранните студенти по програма Еразъм;



Преподавателските норми.

в

От учебната 2016/2017 г. и до момента отчитането на преподавателсктата заетост е по
Наредбата за определяне на нормативната и наднормативната заетост на
преподавателския състав с направените в нея изменения и допълнения с решения на
Академичния съвет, преминала в Правилник. В нея, освен приетите антикризисни мерки, беше
направен съществен анализ и се актуализираха правилата при отчитането на всички дейности,
свързани с учебната работа. Бяха въведени нови правила за изплащане на наднормени часове на
преподавателите на ръководни длъжности, както и промяна в хоноруването на часове, водени
от докторанти.
Продължава въведеният през 2016 г. строг първичен контрол преди сключването на
гражданските договори с хоноруваните преподаватели на база издадената заповед за броя на
студентите по потоци, групи и подгрупи и приетите редукции. В гражданските договори, освен
дейностите по провеждане на часове, се включиха и другите задължителни дейности към
всеки учебен процес, като консултации, заверки и провеждане на изпити. Изплащането на
часовете на хоноруваните преподаватели вече се извършва след изпълнение на цялата
възложена дейност и според финансовите възможности на УАСГ. Изплащането на часовете
се извършва във възможно най-кратък срок след изтичане на срока на договорите.
Приемането и осъществяването на оптимизационни мерки в учебния процес при
спазване на финансова дисциплина и на намаляващ общ брой студенти, колкото и да е
трудно, е наложително.
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НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Изпълнение

№
по
ред

Факултет
катедра

годишна
норма

лекции

упражнения

учебни
практики

дипломанти

докторанти

ОБЩО
(приравн. в
упр.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

33056

3199,436
1545,428

36811,356
18648,219

745
200

1912,5
322,5

1250
120

14061,728
22381,575

42,5%
67,7%

69499,303

36443,303

110,2%

24270

7751,09
768,75

18275,555
1234,875

837,75
242

1997
98

37614
3152,375

13344
3152,375

55,0%
13,0%

40767

16497

68,0%

18685,16
2122,6

3430,76
2122,6

22,5%
13,9%

20807,76

5553,36

36,4%

16626,65
1840

1299,65
1840

8,5%
12,0%

18466,65

3139,65

20,5%

22678,625
2899,875

6136,625
2899,875

37,1%
17,5%

25578,5

9036,5

54,6%

12616,2
910

2786,2
910

28,3%
9,3%

13526,2

3696,2

37,6%

3862
155339
240 33306,425
188645

41059
33306,425
74366

35,9%
29,1%
65,1%

1002
40

ОБЩО:
ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТР-ВО

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

15254,4

4920,38
215

7241,212
1630,1

457,688
2,5

625,5
0

520
60

ОБЩО:
ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

15327

4197,69
42

6762,77
1756

328,5
0

420
0

720
0

ОБЩО:
5

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

16542

4353,375
102

10703,875
1844,875

2228
816

670
15

370
20

ОБЩО:
6

11

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

4

10

47117,728
22381,575

ОБЩО:

3

% часове над
нормата
спрямо год.
норма

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
2

Часове над
нормата,
брой

ЦЕНТРОВЕ "ПР. ЛИНГВ. И СПОРТ"

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

9830

0
0

12616,2
910

0
0

0
0

0
0

ОБЩО:
УАСГ - ОБОБЩЕНА СПРАВКА

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

114279,4 24421,97 92410,97 4596,938
2673,178 26024,07
1260,5

ОБЩО УАСГ:
Забележка: Часовете от Еразъм са от индивидуално и групово обучение,
извън чуждестранните студенти, включени в общите групи на СССА
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5625
435,5

Часове от Еразъм
Часове от ЦНИП

2079,717
55
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НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
Изпълнение
№
по
ред

Факултет
катедра

годишна
норма

лекции

упражнения

учебни
практики

дипломанти

докторанти

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Градоустройство
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

5631

1473,366
769,428

5586,274
3573,5

175
110

382,5
7,5

% часове
Часове над
над
нормата,
нормата
ОБЩО
брой
спрямо год.
(приравн. в упр.)
норма
9

200
20

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
2

Жилищни сгради
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

3231

120
30

3552
2663,999

405
135

180

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
3

Интериор и дизайн в архитектурата
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

3001

194
44

3240
2070

420

280

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
4

Технология на архитектурата
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4878

525,5
184

5162,435
2350,72

88
105

180
100

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
5

История и теория на архитектурата
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4050

376,57
160

4427,183
2355

420

242
30

210

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
6

Обществени сгради
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

3132

134
16

2897,143
1620

270
45

60

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
7

Промишлени и аграрни сгради
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4561

376
222

5301,321
1795

105

140

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
8

Рисуване и моделиране
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4572
120

6645
2220

150
90

10

11

9290,506
5249,856
14540,362
404,928

3659,506
5249,856
8909,362

65,0%
93,2%
158,2%

4377
2858,999
7235,999
115,714

1146
2858,999
4004,999

35,5%
88,5%
124,0%

4328
2158
6486
10

1327
2158
3485

44,2%
71,9%
116,1%

6481,435
2923,72
9405,155
135

1603,435
2923,72
4527,155

32,9%
59,9%
92,8%

6052,323
2705
8757,323
67,13

2002,323
2705
4707,323

49,4%
66,8%
116,2%

3495,143
1697
5192,143
190

363,143
1697
2060,143

11,6%
54,2%
65,8%

6298,321
2239
8537,321
171,42

1737,321
2239
3976,321

38,1%
49,1%
87,2%

6795
2550
9345

2223
2550
4773

48,6%
55,8%
104,4%

47117,728
22381,575

14061,728
22381,575

42,5%
67,7%

69499,303

36443,3

110,2%

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ - ОБЩО

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

33056
0

3199,436
1545,428

36811,356
18648,219

745
200

1912,5
322,5

1250
120

ОБЩО:
Забележка: Часовете от Еразъм са от индивидуално и групово обучение,
извън чуждестранните студенти, включени в общите групи на СССА

Часове от Еразъм
Часове от ЦНИП

1094,192
0

17

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
Изпълнение
№
по
ред

Факултет
катедра

годишна
норма

лекции

упражнения

учебни
практики

дипломанти

докторанти

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Автоматизация на инженерния труд
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2772

822,125

2831,72

50

% часове
Часове над
над
ОБЩО
нормата,
нормата
(приравн. в
брой
спрямо год.
упр.)
норма

87

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
2

Масивни конструкции
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4770

1421,625
30

3668,75
496,875

143

783
45

90

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
3

Метални, дървени и пластм. констр.
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4212

976,625
38

3191

145

470

80
40

9

10

11

4612,97
0
4612,97
18

1840,97
0
1840,97

66,4%
0,0%
66,4%

7528
601,875
8129,875
10

2758
601,875
3359,875

57,8%
12,6%
70,4%

5839,25
116
5955,25

1627,25
116
1743,25

38,6%
2,8%
41,4%

7344,765
1071
8415,765

3186,765
1071
4257,765

76,6%
25,8%
102,4%

5676,75
0
5676,75

2196,75
0
2196,75

63,1%
0,0%
63,1%

3737,625
0
3737,625

965,625
0
965,625

34,8%
0,0%
34,8%

2875,125
1363,5
4238,625

769
1363,5
2133

36,5%
64,7%
101,3%

37614
3152,375

13344
3152,375

55,0%
13,0%

40767

16497

68,0%

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
4

Организация и икономика на стр-вото
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4158

2042,09
345

2135,585
315

210
30

470
36

445

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
5

Строителна механика
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

3480

1105,75

3294,25

30

41

100

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
6

Строителни материали и изолации
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2772

804,625

1975,375

33

120

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
7

Технология и механизация на стр-вото
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2106

578,25
355,75

1178,875
423

309,75
212

150
17

80

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ - ОБЩО

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

24270
0

7751,09
768,75

18275,555
1234,875

837,75
242

1997
98

1002
40

ОБЩО:
Забележка: Часовете от Еразъм са от индивидуално и групово обучение,
извън чуждестранните студенти, включени в общите групи на СССА

Часове от Еразъм
Часове от ЦНИП

18

28
0

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
Изпълнение
№
по
ред

Факултет
катедра

годишна
норма

лекции

упражнения

учебни
практики

дипломанти

докторанти

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Железници
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2066,2

652,11

995,555

86,25

75

% часове
Часове над
над
ОБЩО
нормата,
нормата
(приравн. в
брой
спрямо год.
упр.)
норма
9

80

10

11

2541,025
0
2541,025

474,825
0
474,825

23,0%
0,0%
23,0%

5564,063
322
5886,063

1173,863
322
1495,863

26,7%
7,3%
34,1%

3507,59
400
3907,59
11,88
18

433,59
400
833,59

14,1%
13,0%
27,1%

4483,937
1400,6
5884,537

949,937
1400,6
2350,537

26,9%
39,6%
66,5%

2588,545
0
2588,545
28,75

398,545
0
398,545

18,2%
0,0%
18,2%

18685,16
2122,6

3430,76
2122,6

22,5%
13,9%

20807,76

5553,36

36,4%

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
2

Пътища и транспортни съоръжения
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4390,2

1490,75
130

1685,625
2

83,438

503,5

310
60

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
3

Геотехника
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

3074

696,005
15

1650,58
367,5

288
2,5

47

130

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
4

Математика
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

3534

1181,125
70

2121,687
1260,6
Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП

5

Обществени науки
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2190

900,39

787,765

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
ФАКУЛТЕТ ПО ТР. СТР-ВО - ОБЩО

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

15254,4
0

4920,38
215

7241,212
1630,1

457,688
2,5

625,5
0

520
60

ОБЩО:
Забележка: Часовете от Еразъм са от индивидуално и групово обучение,
извън чуждестранните студенти, включени в общите групи на СССА

19

Часове от Еразъм
Часове от ЦНИП

40,63
18

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Изпълнение
№
по
ред

Факултет
катедра

годишна
норма

лекции

упражнения

учебни
практики

дипломанти

докторанти

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоснабд., канализация и преч. водите
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4485,6

1637,05

1780,395
45

79

375

% часове
Часове над
над
ОБЩО
нормата,
нормата
(приравн. в
брой
спрямо год.
упр.)
норма
9

140

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
2

Хидротехника и хидромелиорации
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

3060

714,015

571,125

40,25

45

270

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
4

Хидравлика и хидрология
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2844

666,375

941,25

209,25

290

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
5

Техническа механика
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2700

686

2000
848

20

10

11

5648,495
45
5693,495
57,5

1162,895
45
1207,895

25,9%
1,0%
26,9%

2354,405
0
2354,405
55
37

-705,595
0
-705,595

-23,1%
0,0%
-23,1%

2773,25
0
2773,25
221,875

-70,75
0
-70,75

-2,5%
0,0%
-2,5%

3392
848
4240

692
848
1540

25,6%
31,4%
57,0%

2458,5
947
3405,5
10

221,1
947
1168,1

9,9%
42,3%
52,2%

16626,65
1840

1299,65
1840

8,5%
12,0%

18466,65

3139,65

20,5%

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
6

Физика
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2237,4

494,25
42

1470
863
Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП

ХИДРОТЕХН. ФАКУЛТЕТ - ОБЩО

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

15327
0

4197,69
42

6762,77
1756

328,5
0

420
0

720
0

ОБЩО:
Забележка: Часовете от Еразъм са от индивидуално и групово обучение,
извън чуждестранните студенти, включени в общите групи на СССА

20

Часове от Еразъм
Часове от ЦНИП

344,375
37

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Изпълнение
№
по
ред

Факултет
катедра

годишна
норма

лекции

упражнения

учебни
практики

дипломанти

докторанти

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Висша геодезия
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2448

464

1198,5

612
72

105

% часове
Часове над
над
ОБЩО
нормата,
нормата
(приравн. в
брой
спрямо год.
упр.)
норма
9

80

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
2

Геодезия и геоинформатика
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

3744

1007,375
11,25

3105,625
358,625

998
360

137

80

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
3

Приложна геодезия
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

4367

1013,125

3008,375
1066

324
168

165

10
20

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП
5

Земеустройство и аграрно развитие
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

2671

1025,375
90,75

1150,375
66,25

150

218
15
Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП

6

Фотограметрия и картография
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за катедрата:

3312

843,5

2241
354

144
216

45

200

Часове по Еразъм
Часове от ЦНИП

10

11

2923,5
72
2995,5
118,77

475,5
72
547,5

19,4%
2,9%
22,4%

6335,375
741,125
7076,5
70

2591,375
741,125
3332,5

69,2%
19,8%
89,0%

5533,625
1254
6787,625
100

1166,625
1254
2420,625

26,7%
28,7%
55,4%

3569,125
262,75
3831,875
30

898,125
262,75
1160,875

33,6%
9,8%
43,5%

4317
570
4887
253,75

1005
570
1575

30,3%
17,2%
47,6%

22678,625
2899,875

6136,625
2899,875

37,1%
17,5%

25578,5

9036,5

54,6%

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - ОБЩО

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

16542
0

4353,375
102

10703,875
1844,875

2228
816

670
15

370
20

ОБЩО:
Забележка: Часовете от Еразъм са от индивидуално и групово обучение,
извън чуждестранните студенти, включени в общите групи на СССА

21

Часове от Еразъм
Часове от ЦНИП

572,52
0

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ЦЕНТРОВЕ ПО "ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА" И "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ"

Изпълнение
№
по
ред

Факултет
катедра

годишна
норма

лекции

упражнения

учебни
практики

дипломанти

докторанти

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Център по приложна лингвистика
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за центъра:
Център по физическо възпитание и спорт
редовни преподаватели
хонорувани преподаватели
Общо за центъра:

2

% часове
Часове над
над
ОБЩО
нормата,
нормата
(приравн. в
брой
спрямо год.
упр.)
норма
9

10

11

5680

5521,2
910

5521,2
910
6431,2

-158,8
910
751,2

-2,8%
16,0%
13,2%

4150

7095

7095
0
7095

2945
0
2945

71,0%
0,0%
71,0%

12616,2
910

2786,2
910

28,3%
9,3%

13526,2

3696,2

37,6%

ЦЕНТРОВЕ - ОБЩО

редовни преподаватели
хонорувани преподаватели

9830
0

0
0

12616,2
910

ОБЩО:

22

0
0

0
0

0
0

ЦЕНТЪР „КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ“
Център „Качество и акредитация“ е създаден с решение на Академичния съвет През 2017
г. и беше приет правилник за работата на центъра. Създаването на Центъра по качество и
акредитация е продиктувано от провежданата държавна политика за все по-пълно отчитане на
качеството при оценяване на висшите училища. Ръководител на центъра е проф. д.н. инж.
Станислав Василев.
Работата на Центъра в периода беше фокусирана в следните направления:
1. Разработване на нормативни документи
В ЦКА бяха разработени и предложени за разглеждане в Академичния съвет на УАСГ
следните нормативни документи:


Правилник за електронно обучение (приет от Академичен съвет на УАСГ с протокол
№ 12 от 14.04.2021);



Годишен план на дейностите по самооценяване и вътрешен одит (приет от
Академичен съвет на УАСГ с протокол № 3 от 19.06.2020 г.).
2. Предложения за корекции в нормативни документи

Центърът за качество и акредитация разработи и предложи за одобрение корекции в
следните нормативни документи:


Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на чуждестранните
студенти, докторанти и специализанти (корекциите са приети от Академичен съвет
на УАСГ с протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за условията и реда за финансиране на научноизследователски теми и
подпомагане на научните изследвания в УАСГ със собствени и предоставени от
бюджета средства (корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с протокол №
12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за осъществяване на дейността по международно сътрудничество и
европейска интеграция в УАСГ (корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с
протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за устройството и дейността на център "Качество и акредитация" в
УАСГ (корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 6 от 14.
10.2020 г.);



Правила за използването на компютърните, мрежовите и други хардуерни и
софтуерни средства и услуги (корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с
протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правила за ползване на творчески отпуск от членовете на академичния състав на УАСГ

3. Осъществена е методическа помощ при създаване на обновяване на следните
правилници


Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на чуждестранните
студенти, докторанти и специализанти (корекциите са приети от Академичен съвет
на УАСГ с протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за устройство и дейност на център "Физическа култура и спорт" в
УАСГ (корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 5 от
15.07.2020 г.);

23



Правилник за управление и стопанисване на сектор “Студентски столове”
(корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за дейността на домовите съвети в студентските общежития
(корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за дейността на сектор „Студентски общежития“ (корекциите са
приети от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за работа на лабораториите в УАСГ (корекциите са приети от
Академичен съвет на УАСГ с протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за условията за ползване на студентските общежития на УАСГ
(корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за вътрешния ред в студентските общежития на УАСГ (корекциите са
приети от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 12 от 14.04.2021 г.);



Правилник за вътрешния ред в столовете на сектор "Студентски столове" на
УАСГ (корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 12 от
14.04.2021 г.);



Правилник за осъществяването на дейността по международното сътрудничество
и европейската интеграция (корекциите са приети от Академичен съвет на УАСГ с
протокол № 11 от 10.03.2021 г.);
4. Разработване на графици за прилагане на системата за качество



Годишен график за обучения на административния персонал;



Годишен график за обучения на академичния състав;



График за изпълнение на препоръките по акредитационните процедури;



График на дейностите на комисия по учебни дейности (образец).
5. Проведени обучения по качеството на академичния състав

През изминалата година ЦКА организира обучения на академичния състав и
административния персонал съгласно утвърдени от Ректора на УАСГ годишни графици за
провеждане на обучения, в т.ч. обучение по зашита на личните данни и обучение на
катедрените отговорници по качеството. На присъствалите на обученията преподаватели бяха
издадени сертификати, които позволяват начисляване на определен брой точки при атестацията
им.
6. Дейности на ЦКА по акредитация на УАСГ
През 2021 година ЦКА работи по изготвянето на институционална акредитация на УАСГ
за дистанционна форма на обучение, основната част от дейността по която беше извършена от
екип на Архитектирен факултет.
Документацията беше разгледана и приета от академичниа съвет на УАСГ и внесена за
оцекна в НАОА.
Ръководителят на ЦКА беше председател на експертна група в процедура за оценяване
на Проект за откриване на специалност “Геодезия”от регулираната професия „Инженер в
геодезията, картографията и кадастъра“ от професионално направление 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия в Национален военен университет „Васил Левски“.
7. Други дейности на ЦКА
През изминалата година център „Качество и акредитация“, със съдействието на УЦИТ,
промени изцяло облика на секция „Акредитация“ на страницата на УАСГ

24

(https://uacg.bg/?p=52&l=1). Беше осигурен достъп до всички акредитационни документи, в т.ч.
уведомителни писма от Националната агенция по оценяване и акредитация; доклади на
постоянната комисия по технически науки и решения за следакредитационно наблюдение и
контрол.
Осигурен беше онлайн достъп до Регистър на нормативните документи
(https://uacg.bg/?p=634&l=1), с което беше изпълнени изискването на чл. 29 от Правилник за
създаване одобряване и публикуване на нормативни документи в УАСГ.
Изработена е нова страница (https://uacg.bg/?p=756&l=1), която показва резултатите от
класирането на УАСГ в Рейтинговата система на висшите училища.
Изцяло беше обновена секцията „Правилници на УАСГ“ и бяха публикувани актуални
копия на всички нормативни документи на УАСГ, както и на приложенията към тях.
ЦКА изпълнява редовно възложените им със заповеди на Зам.-ректора по учебна
дейност, качество и акредитация, на членовете на ЦКА задачи:
1. Заповед № 90 от 27.02.2019 г. възлага на ръководителя на ЦКА да осъществява
контрол върху дейностите по изпълнение на препоръките на Постоянната комисия на НАОА. В
резултат беше съставен и одобрен график, с който бяха запознати отговорните за изпълнението
му длъжностни лица. В резултат на осъществения контрол беше констатирано, че докладите за
изпълнение на препоръките при акредитационните процедури се предават редовно.
2. Заповед № 91 от 27.02.2019 г. възлага на техническият сътрудник към ЦКА да
осъществява контрол върху редовното изпълнение на Годишния план на дейностите за
самооценяване и вътрешен одит. За периода март-април проверките са констатирали, че
графикът на дейностите се изпълнява редовно.

ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ И СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
През изтеклата година основната дейност на сектора бе свързана с актуализация на
нормативни документи, касаещи дейността на сектора, администриране на курсовете за
следдипломна квалификация и подготовка на документите и провеждане на специализации
I.

Нормативни документи

I.1. На редовно заседание на АС на УАСГ, проведено на 20 януари 2021 г. бяха
утвърдени таксите за обучение на провежданите креткосрочни и дългосрочни курсове в отдел
Учебни дейности – Сектор 3.
I.2.
Регулярно през отчетния период за всички провеждани курсове се актуализираха
учебните програми, съгласно утвърдения нов шаблон на учебна програма.

II.

Дейности

II.1.

Следдипломно обучение

По традиция най-голям интерес към възможностите, които предлага отдела, имаше към
курсовете за повишаване на квалификация, но поради настъпилата пандемия до 13.03.3020 г.
беше проведен само един курс – „Управление на строителните отпадъци“ и беше подготвен
курс за „Одитори по пътна безопасност“, който не успяхме да стартираме, тъй като курсовете в
отдела се провеждат само присъствено, а съгласно Заповедта на Ректора, тези форми на
обучение бяха прекъснати.
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II.2.

Специализации

През годините интересът към тази форма на квалификация намалява. През отчетния
период стартира провеждането на една специализация, а в момента се подготвя документацията
на още една. Необходимо е катедрите да увеличат активността си в това направление, чрез
анонсиране на специализации в области, за които притежават необходимите компетенции. В
тази връзка е полезно към информацията в интернет страницата на всяка катедра да фигурира и
раздел за предлагани специализации, включително и такива на английски език, със съкратена
програма и водещ преподавател.
II.3. Чуждестранни студенти
II.3.1. За отчетния период са записани студенти за едногодишен подготвителен курс за
специализирана и езикова подготовка, включващ обучение по английски език, математика и
физика за кандидати за специалност “Строителство на сгради и съоръжения – англоезично
обучение” 5 студента, граждани на Гърция.
II.3.2. За същият период са записани 28 студента, приети по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС
№103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС №228/1997 г., за учебната 2020 – 2021 година:
- по ПМС №228 – 1 студент;
- по ПМС №103 – 27 студента ,
от които от:
Северна Македония -9, Сърбия – 7, Украйна – 7, Молдова -2, Косово -3.
По специалности:
Архитектура – 17, Урбанизъм – 2, ССС – 2, Геодезия - 2, ТС – 1, Управление в строителството 1, Ма след Ba 3 /1 за Урбанизъм, 1 за Управление на проекти в строителството и 1 за
Конструктивно инженерство/.
II.4. Комисия по признаване на дипломи, издадени от чуждестранни висши
училища
В Комисията по Признаване бяха подадени 22 бр. заявления на кандидати за признаване
на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, в изпълнение и допълнение
на Закона за висше образование – чл.21, т.13 и съгласно Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни
висши училища:
- признаване на периоди на обучение - 16 бр.;
- признаване на дипломи „бакалавър“ - 5 бр. ;
- признаване на дипломи „магистър“ - 1 бр.
III.

Финансов отчет за периода януари 2020 г. – юни 2021 г.

Финансовият отчет за периода е съставен на база приходи (такси за провеждане на
курсове, специализации, изпити за придобиване на квалификация) и разходи (хонорари,
материали, консумативи и др.).
В настоящия отчет за представени данни за календарната 2020 г.
Постъпления за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.
960,00 лв.
Разходи за същия период
572,15 лв.
Остатък
387,85 лв.
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НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ
„УАСГ-ЦНИП” ЕООД
1. ОБЩИ ВЪПРОСИ
„УАСГ-ЦНИП” ЕООД е одитиран по стандарта на ISO 9001:2015 за извършване на
консултантска, експертна и проектантска дейност в областта на строителството със сертификат
№BG 120775Q от Bureau Veritas Certification, което създава предпоставки за подобряване
организацията на работа и повишаване на конкурентноспособността на звеното. Въз основа на
проведената проектантска, експертна, консултантска и изпитвателна дейност в рамките на
„УАСГ-ЦНИП” ЕООД се създават предпоставки за утвърждаване авторитета на Университета и
неговия научен потенциал при реализиране на основните строителни обекти за страната, както
и при преодоляването на щетите при аварии и природни бедствия;


Създадени са реални условия за реализиране на допълнителни доходи от значителен
брой преподаватели и служители на Университета, при утвърдени правила на
разпределение, адекватни на икономическите приоритети на пазарната икономика;



Организирано е закупуване на необходимата и съответстваща на съвременните условия
на строителство изпитвателна апаратура, нормативни документи и дълготрайни
материални активи за нуждите на присъщата на Университета учебна и научноизследователска дейност;



Създадени са условия за сформиране на комплексни колективи и консорциуми, способни
да реализират качествена проектантска и експертна дейност, като по този начин
повишават конкурентноспособността и възможностите за реализация при изграждането
на крупни инфраструктурни и енергийни проекти, обследване на съществуващи
хидротехнически и транспортни съоръжения, възстановяване на мощностите на
промишлеността и др., както на територията на Столична община, така и в цялата
страна. „УАСГ-ЦНИП” ЕООД все по-често се превръща в желан и равнопоставен
партньор на редица водещи строителни фирми в рамките на обединения и консорциуми
за участие в обществени поръчки и при решаване на крупни инфраструктурни проблеми;



Необходимо е да се отбележи участието на колективи от всички факултети на
Университета в реализиране на различни по вид проектантски, консултантски и
експертни задачи;



Създадените условия част от натрупаните средства да бъдат използвани от
ръководителите на съответните проектански колективи за провеждане на научни
изследвания и подготовка на докторанти успешно се внедрява в катедри „Хидротехника
и хидромелиорации”, „Хидравлика и хидрология”, „Геотехника” и „Строителни
материали”, като по този начин се обезпечава естествената приемственост в дейността.

Административното ръководство на „УАСГ-ЦНИП” ЕООД изказва благодарност на
всички колективи, участвали в дейността през цитирания период, и допринесли за
утвърждаване на професионализма и авторитета на УАСГ и се надява на активното им
участие през следващите години.

Сключени договори за периода м. януари 2020 год. - м.май 2021 год.
1

2

3
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1

"Проектантски дейности свързани с реновиране на сграда Металургично
производство, Проектантски дейности свързани с рехабилитация на сграда
Склад за скрап и Проектантски дейности свързани с частична рехабилитация
на сграда Трошачно на територията на Аурубис България АД“

Богомил Петров

2

Техническо обследване за установяване техническото състояние на бетона и
армировката за обект: „1163 / Учебно-битов корпус с хранителен блок в сгради
№№ 15А, 15Б и 15В във В.Ф. 22160 - Плевен“. Първи етап - Сграда 15Б и
Сграда 15В

Иван Дойков

3

Конструктивна експертиза с обследване на носещата конструкция на жилищна
сграда намираща се в гр. София, ул.,,Шипка” 15 с цел установяване на
състоянието й и даване на конструктивно становище във връзка с реализиране
на бъдещи инвестиционни намерения

Методи Андреев

4

Техническа експертиза за установяване съответствие на изпълнената носеща
конструкция на строеж "Складове за суровини и готова продукция", УПИ XVIII3889 "За складова и промишлено-търговска дейност", кв.233, гр. Панагюрище с
одобрения проект по част “Конструкции” във връзка с въвеждане на сградата в
експлоатация

Вътю Танев

5

Работен проект за изпълнение на строителството на фундаменти - средни
ивици с дължина 53,250 м", за обект: Изграждане на фаза 1 на национално
хранилище за РАО, подобект: Платформа 1. Подвижен покрив

Лъчезар
Хрисчев

6

Техническо обследване за установяване якост на бетона, вид и
местоположение на армировката от таванната плоча на обект: Реновация клон
на ОББ Разград, ул. Св. Св. Кирил и Методий

Богомил Петров

7

Рецензия на одобрен технически проект по част: "Релсов път" (приложени са 2
бр. CD на технически проект "Реконструкция на трамваен релсов път по бул.
"Цар Борис Ill" от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата" без участъците на пл.
"Руски паметник" кръстовището на бул. "Цар Борис Ill" и бул. "Х. Делчев") по
отношение на: 1. Съответствие на количествените сметки с одобрения
технически проект., 2. Оценка на технческите изисквания и характеристики на
предвидените за влагане стротелни материали.

Милчо Лепоев

8

Преглед и анализи на налична документация; Идентификация на
конструктивните елелементи - носещи стени, плочи, колони (ако има),
определяне на местоположение и размери; Проверки на чрез изчислителен
анализ на конструктивни елементи; Картиране на дефектите и повредите в
конструкция; Изпитвания за определяне на действителните физико-механични
характеристики на материалите; Безразрушително изпитване на бетона в
конструкциите; Изрязване и изпитване на пробни тела, изрязани от
конструкцията; Безразрушителна диагностика на армирането; Изготвяне на
доклад за резултатите от изследванията

Мирослав
Тодоров

9

Изготвяне на проектно решение за възстановяване на носещата способност на
аварирала носеща стоманобетонна конструкция, вследствие избухване на
електрически бойлер на втори жилищен етаж, в апартамент №28 във вх.А на
жилищна сграда в кв. „Три чучура - север”, бл.63, гр. Стара Загора

Васил Кърджиев

10

Извърши тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване,
предназначено за монтиране в АЕЦ Козлодуй, чрез динамични въздействия от
земетресения, съответстващи на местоположението му в ДГС, както следва:
водорегулиращ вентил, манометър, отсичащ вентил

Огнян Ганчев
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11

ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ - ЕКСПЕРТИЗА относно:”Освидетелстване
техническото състояние на строителната конструкция на: “СТАРИЯ МОСТ“,
съществуващо съоръжение, използвано като временен транспортен достъп до
УПИ 140,41 - “за автосервиз, магазин и офис“, от кв. 11 по плана на гр. София,
местност: “в. з. Врана - Герман", във връзка с писмо от 19.12.2019г. на арх.
Здравко Здравков - Главен архитект на Столична Община, за представяне
становище в район “Панчарево“ на СО за съществуващото положение и
техническото състояние на съоръжението“

Иван Марчоков

12

Технически паспорт, съгласно чл.176б, т.2 на сградата на Народен театър
„Иван Вазов“

Валери Ценов

13

Безразрушителни изпитвания на бетони за обект: Ж.п. надлез на км 54+503
над ул. П. Берон в гр. Кюстендил

Сашко Димитров

14

Предложение за включване на образци на българската архитектура от средата
на ХХ век до днес на територията на Столична община в Националния
публичен регистър на недвижимите културни ценности

Емилия Кълева

15

Инженерногеоложки проучвания на слаби места по пътната мрежа(ако не са
нерегистрирани като свлачища в „Геозащита Плевен“)

Ивайло Иванов

16

Изготвяне на Техническа експертиза за определяне характеристиките на
вложени бетони в съоръжения на ПСОВ-Ямбол и установяване съответствието
с изискванията на Инвестиционния проект

Богомил Петров

17

Изготвяне на конструктивно-техническа експертиза за състоянието на
конструкциите на сградите на УниБИТ, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №
119

Васил Кърджиев

18

„Обследване на функционалнатаприложимост на съществуващ детайл
заремонт на фуги в слабонапорни канали”

Димитър
Кисляков

19

Вземане на проби и изпитвания на бетони и армировки за обект: Магазин
„ЗОРА“ в гр. Бургас

Сашко Димитров

20

Разработване на проекти на рецептурни състави на проектен бетон, с класове
по якост на натиск, съгласно БДС EN 206:2013+А1:2016 и националното
приложение към него

Иван Ростовски

21

Техническо обследване за установяване съответствието с проектните
изисквания на изпълнени армировка и бетон в околовръстни стоманобетонни
стени по ос А и ос 1 за обект: Склад за груби фуражи и пелетизирана люспа на
„Олива“ АД, с. Разделна, общ. Белослав

Богомил Петров

22

Разработване на проекти на рецептурни състави на проектен бетон, с класове
по якост на натиск, съгласно БДС EN 206:2013+А1:2016 и националното
приложение към него

Иван Ростовски

23

Конструктивно заснемане, конструктивно обследване на сградата и
възстановяване на проектна документация по част Конструкции

Иван Ростовски

24

ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ-ЕКСПЕРТИЗА относно „Освидетелстване
техническото състояние на авариралата на 24.02.2020г. строителна
конструкция на подобект: “АРХИТЕКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ “ЛЕДЕНИЧЕ“
(Атрактивен, входен модул “СВЕТЛОМРАЗЕЦ"), находящ се в ПИ 12259.200.26;
ПИ 12259.200.1; ПИ 12259.200.16, м. “Влахиня“, землище на гр. Враца Врачански балкан, Община Враца, Област Враца, изграден съгласно Договор
(за изработка, доставка и монтаж) № Д- 98/10.05.2013г., по изпълнение на
проект: “Развитие и устойчив туризъм в община Враца - Леденика - туризъм
без сезони“; Препоръки за ликвидация на аварийното състояние и
възстановяване на експлоатационната пригодност на съоръжението“

Иван Марчоков

25

Изследвания на намития хвост при изграждане на дренажни завеси 6 и 7 на
стената на хвостохранилище "Люляковица".

Владимир
Костов

29

26

Техническо обследване за оценка състоянието на вложените материали в
елементите на стоманобетонната носеща конструкция за обект, находящ се в
гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 25, (“София-Център (Централни
хали“))

Богомил Петров

27

“Актуализация на проект „Отвеждане на постоянно течащите води от
водосбора на Манастирско дере извън чашата на Хвостохранилище „Бухово“,
гр. Бухово, район Кремиковци, Столична община"

Димитър Тошев

28

Техническа експертиза за определяне характеристиките на бетона и
армировката от стоманобетонни конструктивни елементи между оси B и D
(колони и виренделови

Богомил Петров

29

Геодезическо измерване на положен износващ пласт асфалто-бетон на
участък от км. 11+000 до км. 22+000 на А-1 "Тракия", съгласно представен от
Възложителя пътен проект

Иван Кунчев

30

Обектово изпитване за установяване якостта на натиск на бетона и
армирането на стоманобетонни колони във връзка с изпълнение на Проект за
промяна предназначението на ЕРЦ в център за кариерно развитие от
площадката на Аурубис България АД

Симеон
Бояджиев

31

Безразрушителни изпитвания на бетони за обект „Мост над р.Тополница при
км 33+179 на път III-8402+

Сашко Димитров

32

Експертна оценка за установяване състоянието на конструкция на опасна
сграда - жилищен блок 104, находящ се в ж.к. Красна поляна I-част, (стар
адрес бл.4) на ул. Братин дол №16 (сграда със стар пл. №348, от к.л.333)

Методи Андреев

33

„Изработване на работен проект за почистване чашата на язовир „Панчарево"
от наносни отложения" със собственик Министерство на Земеделието, Храните
и Горите

Симеон
Бояджиев

34

ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ - ЕКСПЕРТИЗА относно: “Оценка на
експлоатационната сигурност на строителната конструкция на “12те броя
стоманени стълбове, ситуирани в “пресечена местност“ по трасето на линията“
от лифтовото съоръжение: “Двуседалков открит лифт »Романски-малък
резен»", разположено на територията на ПП “Витоша-СО“ изискано с писмо
изх. № САГ 18-ТК00- 89/31/30.06.2020г. на Главния архитект на Столична
Община, и във връзка с образуваното в Дирекция ”Общински строителен
контрол“ СО, административно производство на основание чл.195, ал.(4) от
ЗУТ. Препоръки (при необходимост) за възстановяване на експлоатационната
пригодност на процесните съоръжения“

Иван Марчоков

35

Изпитване на земни проби за обекти: Обект 1: „Модернизация на железопътен
участък „Елин Пелин - Костенец“, по обособени позиции, Обособена позиция 1;
Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200, подобект
1: съгласно заявка №058-23.06.2020; Обект 2: „Модернизация на железопътен
участък „Елин Пелин - Костенец“, по обособени позиции, Обособена позиция 1;
Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200. Разделен пост Побит камък - Разделен пост Вакарел Изток - от км 26+750.00
до км 42+450.00, подобект 2: съгласно заявка №061-07.07.2020.

Мирослав
Тодоров

36

Техническо задание за проектиране на неспециализирано средно общинско
училище, ситуирано в област София (столица), община Столична, гр. София,
Район Студентски, ж.к. „Малинова долина", УПИ I “за училище", кв. 49

Панайот Савов

37

Конструктивно становище за състоянието на конструкцията на две
селскостопански сгради в поземлен имот с проектен идентификатор
38978.303.9, находящ се в землището на гр. Костинброд, собственост на
Институт по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанска
академия

Методи Андреев

30

38

Тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване за АЕЦ
Козлодуй: Аварийно работно осветление, предназначено за монтиране в РО,
МЗ, ДГС, 5,6МОХ101,102 и НРЗ и Аварийно евакуационно осветление,
предназначено за монтиране в РО, МЗ, ДГС, 5,6МОХ101,102 и ДГС

Огнян Ганчев

39

Изпитване на земни проби за обект: „Административен комплекс със смесена
функция „Гаритидж парк", гр. София - трета фаза"

Мирослав
Тодоров

40

”Проектно решение за извършване на “необходим” и ’’неотложен" “основен
ремонт”, с цел възстановяване на експлоатационната годност на строителната
конструкция на обект: "ТРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА (със ЗП
= 151,29m2), находяща се УПИ Х16, от кв. 434 по плана на гр.София, местност:
"Центъра", район: "Средец" Столична Община, бул. "Васил Левски" № 28Г, гр.
София, отразявайки предписанията на изготвеното "Техническо Становище Експертиза" от доц. д-р инж. Иван Марчоков, и при вземане под внимание на
настъпилите с времето промени"

Иван Марчоков

41

”Проектно решение за извършване на "необходим” и ’неотложен" "основен
ремонт”, с цел възстановяване на експлоатационната годност на строителната
конструкция на обекти:1. МАСИВНА СГРАДА (на един етаж) за Здравна
Дейност - ДЕТСКА ЯСЛА № 1, с идентификатор 68134.103.162.1;11.
СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА(на един етаж за техническия персонал)" находящи
се в дворно място с идентификатор 68134.103.162 представляващо
ПИ(Поземлен Имот) 2, от кв.419 по плана на гр. София, местност: "Центъра",
район:"Средец" СО, ул."Хан Крум" №23, гр. София, отразявайки предписанията
на изготвеното от доц. д-р инж.Иван Марчоков "Техническо Становище Експертиза", и при вземане под внимание на настъпилите с времето промени"

Иван Марчоков

42

„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на
обекти с етап „начална експлоатация", финансирани по Оперативна програма
„Транспорт" 2007 2013 бюджетни средства и държавен инвестиционен заем с
10 (десет) обособени позиции” , за обособена позиция № 3 - Проект „Обходен
път на гр. Монтана" - път 1-1 /Е-79/ от км 102+060 до км 114+512.20"

Румен Миланов

43

Тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване за АЕЦ
Козлодуй: сферичен вентил.

Огнян Ганчев

44

Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на
обект „Път II-81 Бучин проход—Берковица от км 30+400 до км 51+235“ на етап
„Начална експлоатация“

Румен Миланов

45

ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ - ЕКСПЕРТИЗА ОТНОСНО: ’’Оценка на
проектната и експлоатационна сигурност на строителната конструкция на
строеж:”Триетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА с полувкопан сутерен с ГАРАЖИ”
находящ се в УПИ XVI1223, кв. 116 по плана на гр. София, м. ’’кв.ДрагалевциРазширение север”, район: ”ВИТОША” СО, гр.София, с оглед установяване:
Техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.(1),т.(1-5)
и ал.3 от ЗУТ, като отговори и на въпросите:- Каква е степента на завършеност
на строежа,находящ се в недвижим имот с идентификатор 68134.1972.2941?Какви материали са вложени в процесния строеж и с какво качество са
последните?- Изграденото до момента отклонява ли се от

Иван Марчоков

архитектурния проект за сградата?- Има ли недостатъци в строителството,
извършено до момента и в какво се изразяват те?- На коя дата са дадени
строителна линия и ниво за процесния строеж ?

46

Техническо обследване за предварителна оценка състоянието на вложените
материали в два от елементите на горно стоене на Мост над р. Перловска в
южната част на УПИ I-416 и II-416, кв. 129 а, местност Подуене - Център

31

Иван Дойков

47

„Авторски надзор на обект Ремонтно - възстановителни и укрепителни работи
по Вълнолом Варна - II етап”

Виктор Ташев

48

„Инженерногеоложко проучване на слаби места по откоси на АМ „Струма" при
км 31+750 до км 33+800, ляво платно"

Ивайло Иванов

49

”Освидетелстване на техническото състояние на строителната конструкция на
обект: ”ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА” намиращ се в УПИ XIII163, кв.12А
по плана на гр. София, м. “кв. Бояна", с административен адрес: гр. София,
район:“Витоша“ Столична община, ул.“Васил Чекаларов“№ 8 бивша ул.
“Боянска песен“ №2), с оглед възможността за възстановяване на сградата
след настъпилото разрушение, причинено от взрива на газова бутилка,
разразил се на 22.12.2019г.(~12,30 часа)“ на 11рия етаж в сградата. Препоръки
за укрепване на основната носеща конструкция на сградата”

Иван Марчоков

50

“Установяване причините за получения “крен“(т.е. наклоняване) на
съоръжението, анализ на състоянието и оценка на носещата способност и
експлоатационната му пригодност; Препоръки за укрепване на конструкцията и
възстановяване на проектната сигурност на “Сграфито пано “ВЕЛЧОВА
ЗАВЕРА““

Иван Марков

51

Тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване (МЩУ
0TL54/76J01) табло за управление на хермоклапи ОТL54S01, табло за
управление на вентилатор ОТL54J03, съгласно договор № 502000013 от
31.03.2020 г. "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомателно
оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или
свързани с плановите годишни реомнти през 2020 г. и реализацията на
проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията
им в периода 2020-2023 година) за АЕЦ Козлодуй ЕАД

Огнян Ганчев

52

Сеизмична квалификация на детектор за маслени пари тип VISATRON
VN2115/87 за ДГС на 5 И 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Огнян Ганчев

53

Сеизмична квалификация на електрически шкафове 5DQ16/1,2 и LS14R12/1,2
и табло 5DK11 за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Огнян Ганчев

54

Обучение по посочените модули и теми за съответните учебни часове
съгласно таблица 1 към оферта № 1-1 от 21.09.2020 г.на Изпълнителя, която е
неразделна част от настоящия договор. Обучението е предвидено по теми с
продължителност от 4 до 8 часа на ден от работен колектив в състав, посочен
в офертата

Николай Лисев

55

„Проучване и анализ на необходимостта от актуализиране на изискванията на
Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителни системи за постигане на съответствие с изискванията на
европейското техническо законодателство, европейските стандарти и
националните условия на прилагането им и изготвяне на мотивирани
технически предложения за подобряване на изискванията на наредбата“

Димитър
Аличков

56

Технически паспорт на съществуваща корекция на река Перловска в участъка
от ул. „Шипка“ до ул. „Резбарска“, район „Подуяне“, район „Оборище“, район
„Средец“, в съответствие с Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти
на строежите

Николай Лисев

57

Изготвяне на Конструктивна експертиза - проучване и анализ на съоръжението
и монтаж на деформоприемници - Точка 7 от програмата; Изготвяне на
инженерно - геоложки и хидрогеоложки доклад и лабораторен анализ - Точка 8
от програмата за обект: Тракийска куполна гробница край с. Мезек археологически паметник на културата с категория „национално значение - ДВ
бр. 67/1968 год.

Мирослав
Тодоров

58

Безразрушителни изпитвания на бетони за обект: Стоманобетонни мостове в
ж.п. възел Пловдив - на км 158+616, 9+981 и 14+587

Сашко Димитров

59

„Конструктивно обследване и антисеизмично укрепване на команднотехнологичната сграда на подстанция „Славейков““ и сключване на основния
Договор №МЕР-БС-ДОГ- 55/21.09.2020 г. между „ЕСО“ ЕАД, МЕР БУРГАС и
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД

Богомил Петров

60

Изготвяне на технически паспорт на съществуващ резервоар за питейна вода
„Под Бояна“

Богомил Петров

32

61

”Проектно решение за извършване на “необходим” и ”неотложен“ “основен
ремонт”, с цел възстановяване на експлоатационната годност на строителната
конструкция на: “СГРАДАТА на “СИНИЯ ЛЪВ“ (обект: “СГРАДА за ТЬРГОВИЯ"),
находяща се в УПИ 111338, кв.468 по плана на гр. София, местност: “Центъра“,
район: “Средец“ СО, ул.“Иван Вазов“ № 6(шест) с идентифи катор
68134.100.270, гр. София, отразявайки предписанията на изготвеното от доц.
д-р инж. Иван Марчоков “Техническо Становище - Експертиза", и при вземане
под внимание на настъпилите с времето промени“

Иван Марчоков

62

Обследване състоянието на мостови съоръжения на: бул. „Тракия“, в близост
до бензиностанция Лукойл, на път № SLV 2079 (с. Николаево - с. Панаретовци
- с. Самуилово - гр. Сливен, над река Тунджа), бул. „Банско шосе над ж.п.
линия, преди КАТ Сливен и трите мостови съоръжения на река Новоселска в
гр. Сливен) от територията на Община Сливен, което да послужи за изготвяне
на техническите им паспорти

Емад Абдулахад

63

"Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически за обект „Ремонтновъзстановителни работи на преливник, водобоен кладенец и подпорна стена
на разделително съоръжение на р. Тунджа, гр. Ямбол, при км 31+200"

Симеон
Бояджиев

64

Тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване (Прототипен
базов шкаф, Прототипен инфраструктурен шкаф, Прототипна мрежова кутия,
Стойка за 27" монитор) за АЕЦ Козлодуй ЕАД

Огнян Ганчев

65

Сеизмична квалификация на електрическо табло 5ТG11J01 за 5 и 6 блок на
АЕЦ Козлодуй ЕАД

Огнян Ганчев

66

Внедряване на технологични решения HYDROUSA в България. Проучване на
възможността за възпроизводимост в България на природно-базирани
решения (nature-based solutions) за събиране и пречистване на отпадъчни и
дъждовни води в малки агломерации. Решенията са разработени и приложени
в други европейски страни в рамките на международен научен проект
HYDROUSA, финансиран по Horizon 2020

Ирина Рибарова

67

Изпитване на 19 земни проби от сондаж/пласт МС1, МС2,МС3 по старнадрти

Мирослав
Тодоров

Изработване на 1) Техническо задание за проектиране на неспециализирано
основно общинско училище, ситуирано в област София (столица), община
Столична, гр.
София, Район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, УПИ I “за училище”, кв. 127,
парцел I “за училище“;
68

2) Техническо задание за проектиране на неспециализирано основно
общинско училище, ситуирано в област София (столица), община Столична,
гр. София, Район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, кв. 20, “за училище“;

Стефан
Аспарухов

3) Техническо задание за проектиране на детска градина, ситуирана в област
София (столица), община Столична, гр. София, Район „Студентски“, ж.к.
„Малинова долина“, кв. 49, УПИ I “за детска градина“

69

Работен проект за възстановяване на ПХСХП “Св.Александър Невски” в
съответствие с Техническото задание, приложено към писмо №356 на Светия
Синод от 14. 07. 2020 г.

Иван Марков

70

Инженерногеоложко проучване на деформирани и свлачищни участъци от
пътната мрежа в област Ловеч, съобразени с изискванията на Наредба №
12/03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в
свлачищни райони за обект 53 и обект 55 в обхват съгласно Оферта с Изх. №
002/05.01.2021 г.

Ивайло Иванов

71

Безразрушителни изпитвания на бетони за обект „Покривна плоча на
производствена сграда в УПИ LXXVIII-799, гр. Варна“.

Константин
Велинов

72

„Техническо задание за проектиране на пристройка към Детска ясла N69, гр.
София 1700, р-н "Студентски", м. Студентски град, ул. "Йордан Йосифов" N1“,
ситуирана в УПИ I “За образование - детска градина“, кв. 100, представляващ
ПИ с ид. № 68134.1600.4649 по Заповед за одобрение на КККР № РД-18258/28.07.2020 г.“

Стефан
Аспарухов

73

Създаване на цифрово изображение на срадите в 60 населени места съгласно
спецификация

Христо Дечев
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74

75
76
77
78

„Извършване на разширено конструктивно обследване за задълбочено
определяне на състоянието на отделните конструктивни елементи и
предписване на допълнителни (при необходимост) мерки за защита и/или
усилване на конструкцията на обект - Пътен надлез за ж.к. „Сторгозия”, гр.
Плевен“
Авторски надзор и техническа помощ при изпълнението на обект:
„Експлоатационно изграждане на хвостохранилище „Люляковица до кота 900 етапно изпълнение“
„Проект за Асансьор към Анодно - Конверторен участък” на територията на
Аурубис България АД Допълнително проектиране на баня и тоалетна в
подножието на асансьора.
„Обследване на пиедестала на антенната система на радара за наземно
движение Scanter 2001 i”
Безразрушителни изпитвания за установяване на качествата на бетона за
вертикални елементи за обект „Сграда на бул. „Н. Вапцаров“ 16, гр. София“

Богомил Петров

Иван Калчев
Александар
Трайков
Емад Абдулахад
Константин
Велинов

Стойност на договори 2020 г. - 1 866 820лв.
Стойност на договори до 31.05.2021г. - 180 890 лв.

79

Изготвяне на рецензия на комуникационно-транспортно проучване във връзка
с инвестиционен проект за "Хотел, многоетажен паркинг, многофункционална
зала за събития и мероприятия, в УПИ Ill - 42,154,155,156, кв. 11, м. НПЗ
"Искър-Север Ill"

Милчо Лепоев

80

Изготвяне на рецензия на траспортен анализ за обезпечаване на транспортно
обслужване във връзка с инвестционен проект за "Многофункционални сгради"
в УПИ I-5448, 5449 и УПИ II-5448, кв. 170а, м. Студентски град", Столична
община

Милчо Лепоев

81

Изготвяне на рецензия на транспортен анализ за обезпечаване на транспортно
обслужване във връзка с инвестиционен проект за Комплекс от многофамилни
жлищни сгради в УПИ V-1017, 1018, кв. 50, м. "ГГЦ Зона Б-17", Район
"Сердика", Столична община

Милчо Лепоев

82

Изготвяне на рецензия на транспортен анализ за обезпечаване на транспортно
обслужване във връзка с ПУП-РУП за УПИ 1-18 "за административна сграда",
XV-9 "за административна сграда" и XVI-10,17 "за административна сграда", кв.
179, м. "Западно направление - етап метростанция 5-7", Район "Възраждане",
Столична община

Милчо Лепоев

83

Оптимизиране на четири състава за производство на бетон

Иван Дойков

84

„Експертна оценка за ветровото натоварване върху козирките на стадион
„Христо Ботев“ гр. Пловдив и техническа експертиза за установяване на
актуалното състояние на бетона и закотвящата армировка от елементи на
стоманобетонната конструкция”

Богомил Петров

85

Сеизмична квалификация на шкаф 5ZB13 и двойка шкафове 5ZA01/1-5ZA01/2
за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Огнян Ганчев

86

Тхеническо обследване за предварителна оценка състоянието на вложените
материали в част от елементите на горно строене на мост над река Шиндра
северната част на УПИ 11-1169, кв. 39, местност Горубляне, район Младост

Иван Дойков

87

Обработка и анализ на резултатите от наличните лабораторни и полеви
изследвания за определяне на свойствата на отложения хвост и определяне
на някои показатели за оценка на възможността за статично втечняване на
хвоста на хвостохранилище „Люляковица“

Владимир
Костов

88

Техническо обследване на фасадите за консервация и реставрация на
Паметника на свободата на връх Шипка

Богомил Петров

89

Проект по част Конструктивна във фази "идеен" и "работен" за консервация и
реставрация на фасадите на Паметника на свободата на връх Шипка

Богомил Петров

90

„Измерване на суспендирани вещества от водни проби и съхранение на водни
проби“

Тони Венелинов
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Услуги по фактури за 2020 г.
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1
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фактура

Дата

Възложител

2

3

1.

1413

08-01-2020

Интербилд ЕООД

4

2.

1414

10-01-2020

Джей Ар Дизайн ЕООД

3.

1415

13-01-2020

"Конструктивно проектиране" ЕООД

4.

1416

13-01-2020

Джимтех билд ООД

5.

1417

14-01-2020

Илвеск ООД

6.

1418

14-01-2020

Капитал форт АД

7.

1419

14-01-2020

ВД Ризорт ООД

8.

1420

15-01-2020

Опел-Нешев ООД

9.

1421

16-01-2020

Прайм дивелъпмънт ЕООД

10.

1422

16-01-2020

Обединена Българска Банка АД

11.

1423

20-01-2020

Джи Пи Груп АД

12.

1424

20-01-2020

Джи Пи Груп АД

13.

1425

21-01-2020

Джей Ар Дизайн ЕООД

14.

1426

21-01-2020

"Глобал кънстръкшън" ООД

15.

1427

21-01-2020

БС Конструкция АД

16.

1428

21-01-2020

"Хидроенерджи груп" ООД

17.

1429

27-01-2020

АСТ Бетон ЕООД

18.

1433

05-02-2020

Евромаркет БРД ЕООД

19.

1434

05-02-2020

Бета консулт ООД

20.

1436

06-02-2020

ВД Ризорт ООД

21.

1437

06-02-2020

Минстрой пропъртис ЕООД

22.

1438

07-02-2020

"Торкрет експерт" ЕООД

23.

1441

10-02-2020

АНГРО ООД

24.

1443

11-02-2020

“НАПС Инженеринг“ ООД

25.

1445

14-02-2020

"Конструктивно проектиране" ЕООД

26.

1447

17-02-2020

Булвес 77 ЕАД

27.

1449

18-02-2020

Панметал АЕВЕ

28.

1450

21-02-2020

Лиляна Пенева Христова

29.

1452

24-02-2020

Европа ВН ЕООД

30.

1453

24-02-2020

ЕКО ЦЕМ ООД

31.

1455

26-02-2020

Гео Строй ООД

32.

1456

26-02-2020

Детска Градина №69 „Жар птица”

33.

1460

04-03-2020

ДУССД - МВР

34.

1462

06-03-2020

"Мухарски" ООД

35.

1463

06-03-2020

ВД Ризорт ООД

36.

1464

06-03-2020

Капитал форт АД

37.

1466

10-03-2020

„Алек Строй АН“ ЕООД

38.

1468

11-03-2020

Джей Ар Дизайн ЕООД

39.

1469

11-03-2020

"Божков-билд" ЕООД

40.

1470

12-03-2020

"Алексатех ЕООД"

41.

1471

12-03-2020

Планекс ЕООД

42.

1472

12-03-2020

Девня Цимент АД

43.

1473

12-03-2020

Холсим (България) АД

44.

1474

12-03-2020

Джи Пи Груп АД

45.

1481

30-03-2020

„Алек Строй АН“ ЕООД

46.

1482

30-03-2020

СТИВ 88 ЕООД

47.

1483

30-03-2020

Джей Ар Дизайн ЕООД

48.

1486

10-04-2020

Напоителни системи ЕАД Клон Черно море

49.

1488

22-04-2020

“Софбау” ЕООД

50.

1491

22-04-2020

Вабул Естейт ЕООД

51.

1493

27-04-2020

Джи Пи Груп АД
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52.

1494

27-04-2020

ЕКО ЦЕМ ООД

4

53.

1495

27-04-2020

Ангро ООД

54.

1496

27-04-2020

Полимеринжект ЕООД

55.

1497

27-04-2020

"Глобал кънстръкшън" ООД

56.

1498

27-04-2020

"Глобал кънстръкшън" ООД

57.

1499

27-04-2020

"Глобал кънстръкшън" ООД

58.

1503

04-05-2020

Минстрой пропъртис ЕООД

59.

1504

04-05-2020

Маркан ООД

60.

1506

20-05-2020

"Бартер" ЕООД

61.

1507

20-05-2020

Стелман ООД

62.

1510

27-05-2020

Обединена Българска Банка АД

63.

1511

28-05-2020

„Балканкерамик“ АД

64.

1513

03-06-2020

Капитал форт АД

65.

1514

03-06-2020

Бекастрой ЕАД

66.

1515

04-06-2020

"Конструктивно проектиране" ЕООД

67.

1516

04-06-2020

Земелрок щайн унд дизайн ЕООД

68.

1517

08-06-2020

"Мира - Н" ЕТ

69.

1518

08-06-2020

Даун Криейтърс АД

70.

1520

15-06-2020

Лъчел-стройинвест ЕООД

71.

1522

19-06-2020

Вал технолоджи ЕООД

72.

1523

22-06-2020

Планекс ЕООД

73.

1525

25-06-2020

ПСТ груп ЕАД

74.

1526

26-06-2020

Лео Строй ООД

75.

1528

30-06-2020

Карабунар Ленд ООД

76.

1532

10-07-2020

"Глобал кънстръкшън" АД

77.

1534

14-07-2020

Пътища и мостове ЕООД

78.

1535

15-07-2020

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД

79.

1538

16-07-2020

Стелман ООД

80.

1539

16-07-2020

ВД Ризорт ООД

81.

1540

16-07-2020

Капитал форт АД

82.

1541

17-07-2020

Пътни строежи- Велико Търново АД

83.

1544

20-07-2020

Ангро ООД

84.

1545

20-07-2020

ЕКО ЦЕМ ООД

85.

1546

22-07-2020

Обединена Българска Банка АД

86.

1548

23-07-2020

"Метрополитен" ЕАД към СО

87.

1549

24-07-2020

Валер 66 ЕООД

88.

1550

24-07-2020

Темпо 2 ООД

89.

1552

28-07-2020

АП Ритейл I ЕООД

90.

1557

31-07-2020

„Мелексис България“ ЕООД

91.

1558

03-08-2020

Специализирана прокуратура "Следствен отдел"

92.

1559

04-08-2020

Агромах продакшън ЕООД

93.

1560

04-08-2020

Джей Ар Дизайн ЕООД

94.

1565

11-08-2020

Стелман ООД

95.

1566

11-08-2020

"Запрянови-03" ООД

96.

1567

14-08-2020

МНИ ООД

97.

1568

14-08-2020

"НикиЛоз" ЕООД

98.

1570

24-08-2020

Проджект ЕООД

99.

1574

01-09-2020

Девня Цимент АД

100.

1576

02-09-2020

"Лаватрейд" ЕООД

101.

1577

02-09-2020

Инт арх ООД

102.

1578

03-09-2020

БЦ рециклинг ЕООД

103.

1583

09-09-2020

Бекастрой ЕАД

104.

1586

17-09-2020

Диана ООД

36

№ по
ред
1

№ на
фактура

Дата

Възложител

2

3

105.

1587

23-09-2020

Капитал форт АД

4

106.

1590

28-09-2020

СМС ООД

107.

1591

29-09-2020

Джей Ар Дизайн ЕООД

108.

1592

29-09-2020

"Глобал кънстръкшън" ООД

109.

1593

30-09-2020

"Иста-Андреева' ООД

110.

1594

06-10-2020

КУЛ ООД

111.

1595

13-10-2020

Алфа Структ ООД

112.

1597

14-10-2020

Инт арх ООД

113.

1598

15-10-2020

Рекуеста ЕООД

114.

1599

16-10-2020

"ЕС Транспорт" ООД

115.

1600

16-10-2020

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД

116.

1601

16-10-2020

Тауър билд ООД

117.

1602

20-10-2020

Домекс Кънстракшън ЕООД

118.

1603

20-10-2020

Интербетони ООД

119.

1607

22-10-2020

Община “Велико Търново“

120.

1608

26-10-2020

Ангро ООД

121.

1609

27-10-2020

„Битумина ГмбХ -България” ЕООД

122.

1610

27-10-2020

Джи Пи Груп АД

123.

1611

27-10-2020

Джи Пи Груп АД

124.

1613

03-11-2020

"Торкрет експерт" ЕООД

125.

1614

03-11-2020

„Ню вижън канстръкшън" ООД

126.

1615

03-11-2020

"АВЕГА Инженеринг" ЕООД

127.

1617

04-11-2020

Геологически институт при БАН

128.

1618

06-11-2020

КУЛ ООД

129.

1619

06-11-2020

„Пътна сигнализация - България” ЕООД

130.

1621

12-11-2020

Земелрок щайн унд дизайн ЕООД

131.

1622

13-11-2020

ЕКО строй комплект ЕООД

132.

1623

13-11-2020

"Ивс партнерс" ЕООД

133.

1625

17-11-2020

ЕКО ЦЕМ ООД

134.

1626

17-11-2020

"Главболгарстрой" АД

135.

1627

17-11-2020

"Екогео'92" ООД

136.

1629

24-11-2020

АСТ Бетон ЕООД

137.

1631

25-11-2020

Вал технолоджи ЕООД

138.

1632

25-11-2020

Рекуеста ЕООД

139.

1633

25-11-2020

Оренда-М ЕООД

140.

1634

26-11-2020

Димови архитекти и инженери ЕООД

141.

1636

27-11-2020

„ Изток Плаза Инвест“ ЕООД

142.

1638

30-11-2020

Обединена Българска Банка АД

143.

1639

01-12-2020

"Златна панега цимент" АД

144.

1640

01-12-2020

„Глобал Кънстръкшън“ АД

145.

1642

01-12-2020

Община Бургас

146.

1644

02-12-2020

147.

1646

07-12-2020

Обединена Българска Банка АД
КОНЧАР Инженеринг за Енергетика и Транспорт д.д–
Загреб, Хърватия

148.

1647

09-12-2020

Земелрок щайн унд дизайн ЕООД

149.

1649

10-12-2020

"Лебо инженеринг"ЕООД

150.

1650

10-12-2020

Капитал форт АД

151.

1651

10-12-2020

Пи Ти Сис ООД

152.

1653

14-12-2020

"Хидроенерджи груп" ООД

153.

1663

18-12-2020

ДЗЗД обединение "Петрохан-2019"

154.

1668

23-12-2020

МНИ ООД

Общо 227894,60лв.
Услуги по фактури от 01.01.2021 до 31.05.2021 г.
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№ по
ред
1

№ на
фактура

Дата

Възложител

2

3

1.

1672

04-01-2021

БГ нова АД

4

2.

1673

07-01-2021

"А-три-архитектура и изпълнения" ООД

3.

1677

19-01-2021

Енерго-про българия ЕАД

4.

1678

21-01-2021

5.

1679

22-01-2021

Девня цимент АД
Кончар инженеринг за енергетика и транспорт Д.Д–
Загреб, Хърватия

6.

1680

26-01-2021

КУЛ ООД

7.

1684

29-01-2021

ОТС България ЕООД

8.

1685

01-02-2021

Агрополихим АД

9.

1687

02-02-2021

Столична община - район „възраждане”

10.

1688

03-02-2021

Офис парк пловдив ЕООД

11.

1689

03-02-2021

Ес джи ар ЕООД

12.

1690

04-02-2021

Ису инвест ЕАД

13.

1691

04-02-2021

Пи ти сис ООД

14.

1692

04-02-2021

Капитал форт АД

15.

1694

08-02-2021

Тоан ЕООД

16.

1698

17-02-2021

Надежда Дончева Андонова

17.

1701

23-02-2021

“Пътстрой-варна”ЕООД

18.

1702

23-02-2021

Капитал форт АД

19.

1703

24-02-2021

Агрополихим АД

20.

1710

02-03-2021

Ангро ООД

21.

1711

05-03-2021

Тоан ЕООД

22.

1712

05-03-2021

Металик АД

23.

1713

08-03-2021

Христо Пламенов Грозданов

24.

1714

08-03-2021

"Глобал кънстръкшън" АД

25.

1715

08-03-2021

ДЛВ ЕООД

26.

1717

10-03-2021

"Златна панега цимент" АД

27.

1718

11-03-2021

„Аспиленд“ ООД

28.

1719

11-03-2021

Жск камбани

29.

1720

12-03-2021

Сиба ЕООД

30.

1721

18-03-2021

"Аморф архитекти" ООД

31.

1722

22-03-2021

Пи ти сис ООД

32.

1723

23-03-2021

Белпепър ЕООД

33.

1724

24-03-2021

"Кариера студена" ЕООД

34.

1725

24-03-2021

Жск камбани

35.

1726

25-03-2021

Ес джи ар ЕООД

36.

1727

25-03-2021

Девня цимент АД

37.

1728

26-03-2021

Университет по хранителни технологии

38.

1729

31-03-2021

Сима ЕООД

39.

1731

05-04-2021

Капитал форт АД

40.

1733

06-04-2021

"Златна панега цимент" АД

41.

1736

08-04-2021

"Глобал кънстръкшън" АД

42.

1739

12-04-2021

Обединена Българска Банка АД

43.

1740

15-04-2021

Панметал АЕВЕ

44.

1741

15-04-2021

Тоан ЕООД

45.

1744

20-04-2021

Калистратов груп АД

46.

1745

20-04-2021

Коникс трейд ООД

47.

1746

20-04-2021

"Конструктивно проектиране" ЕООД

48.

1747

21-04-2021

Росен Светлозаров Поцков

49.

1750

05-05-2021

Столична община

50.

1751

07-05-2021

"Клонинг" ЕООД

51.

1752

10-05-2021

"Екостройкомплет" ЕООД

52.

1753

10-05-2021

„Биси индъстрис” ЕOOД
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№ по
ред
1

№ на
фактура

Дата

Възложител

2

3

53.

1754

11-05-2021

З строй 65 ЕООД

4

54.

1755

11-05-2021

"Булгеоинвест" ЕООД

55.

1757

12-05-2021

Викредо ЕООД

56.

1758

13-05-2021

Кей ес ди консулт интернешънъл ЕООД

57.

1761

13-05-2021

Йода EООД

58.

1762

17-05-2021

"Стил билдинг 99" ЕООД

59.

1764

17-05-2021

Бюро веритас България ЕООД

60.

1765

18-05-2021

„Букон софия” ЕOOД

61.

1766

19-05-2021

Ариф Ариф Улан

62.

1768

19-05-2021

Консулт 2000 ООД

63.

1769

19-05-2021

Джи Пи Груп АД

64.

1771

20-05-2021

Монтаж строителни конструкции АД

65.

1772

21-05-2021

Кей ес ди консулт интернешънъл ЕООД

66.

1774

26-05-2021

"Златна панега цимент" АД

67.

1776

27-05-2021

"Лукойл нефтохим бургас" АД

68.

1779

31-05-2021

Ангро ООД

Общо 85519,40лв

Резултати:
1. Общ брой сключени договори – 69 броя за 2020г.; 21 броя до момента за 2021г.
2. Общ брой услуги по фактури – 155 броя за 2020г.; 68 броя до момента за 2021г.
3. Реализация на приходи – 1 501 720 лв. За 2020г.
4. Счетоводна печалба за 2020 г. – 178 915. 30 лв.;
50% от счетоводната печалба се превежда по сметката на УАСГ като дивидент.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ за 2020 година
2. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Във връзка с усвояването на предоставените средства за присъщата на ВУ научна или
художественотворческа дейност за 2019 г. на 02.12.2019 година, със заповед на Ректора №
509/02.12.2019г. беше обявен Конкурс за финансиране на научни разработки 2020 г. в 3
направления:


Проекти на Общо основание;



Проекти за Подпомагане на докторанти;



Проекти по Допълнителни споразумения (Втори етапи през 2020 г.)

В отговор на изискванията на „Наредбата за условията и реда за оценката, планирането,
разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на
присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност” влязла
в сила от 01.01.2017г. и съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2 и чл. 15 ал. 1 на същата, със
заповед № 510/02.12.2019г. на Ректора на УАСГ (Видоизменена - №39/28.01.2020г. и
229/09.07.2020г. във връзка с проведените избори на ново ректорско ръководство и съответно
на нови факултетни ръководства в УАСГ), беше назначена Комисия от шестнадесет члена –
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представители на всички факултети в това число и петима външни членове – изявени учени в
областта на архитектурата, строителството и геодезията.
Комисията организира, проведе и отчете конкурса, тя изготви и окончателното
класиране на проектите, прие и отчетите на темите, финансирани през 2019 година и
преразпредели средствата, останали при неизпълнение на ангажиментите по сключен договор.
Както и през 2019г. в изпълнение на изискванията на чл. 20 (2), Комисията реши в
предложеното за „Конкурс 2020г. в „Предварителното финансово разпределение на проектите”
да бъде включен и задължителен разход в размер до 100 (сто лв.) за рецензиране на Годишните
отчети на темите по договорите и на задължително изискваните от колективите статии за
Годишника на УАСГ, които научните колективи трябва да представят след приключване на
работата по проектите.
При обявяването на изискванията към документите за участие в Конкурса за
финансиране на научни разработки 2020г., Комисията допълни към обявените „НЕБХОДИМИ
УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2020 ГОДИНА” и ново предложение към изследователския състав на
Университета, а именно: „За представена публикация в реферирани научни списания,
индексирани в световноизвестните бази данни (SCOPUS и WEB of SCIENCE) , с импакт
фактор и/или SJR- индекс ще бъдат допълнително финансирани в рамките на субсидията за
наука на УАСГ.”

2. КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ
Конкурсът за финансиране на научни разработки за 2020 година беше реализиран в
съответствие с „Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и
разходването на средства от държавния бюджет за финансироне на присъщата на държавните
висши училища научна или художественотворческа дейност” влязла в сила от 01.01.2017г. и
одобрената и приета от Академичния съвет на УАСГ „Система от показатели за условията и
реда за финансиране на научноизследователски разработки със средства, отпускани целево от
държавния бюджет. Оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от разработките на УАСГ”.
След изтичане на определения в заповедта на Ректора срок (до 06.01.2020 г.) за подаване
на проектни предложения, се състоя заседание на назначената за целта Комисия за разглеждане
и разпределение на предложенията за рецензиране. Проектните предложения за финансиране на
научноизследователските проекти от субсидията за 2020 г. бяха общо 36 броя:


15 бр. общо основание;



10 бр. подпомагане на редовни докторанти;



11 бр. продължаване на проекти от 2019 г. – втори етапи (5 бр. на общо основание и 6
бр. за подпомагане на редовни докторанти).
2.1.ФИНАНСИРАНЕ

Окончателно след проведения конкурс с решение на Комисията по наука на УАСГ
(Протокол №2/6,7.02.2020г.) бяха финансирани общо 33 предложения:
 12 проекта – общо основание;
 10 проекта – подпомагане на редовни докторанти;
 11 проекта с допълнителни споразумения (5 проекта общо основание втори етапи и 6
проекта за подпомагане на редовни докторанти втори етап).
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Общата сума за финансиране на научноизследователската дейност в УАСГ от 313 991,43
лв. беше формирана както следва:
 Предоставени средства от Министерството на образованието и науката за присъщата на
ВУ научна или художествено-творческа дейност и за издаване на научни трудове за
2020 г. – 262 820 лв.;
 Средства, прехвърлени от преходен остатък от 2019г. в размер на 51 172 лв. (от научноизследователска дейност и за издаване на учебници).
С решение на Академичния съвет на УАСГ (Протокол № 4/ 17.06.2020г.), от субсидията
за научна дейност, бяха отделени 30 000 лв. за издателска дейност, съгласно издателския план
на УАСГ, който беше приет от Академичния съвет на УАСГ през месец юли 2020г. (Протокол
№ 5 от 16.07.2020 г.).
За частично финансиране на научни конференции и семинари за докладване на
резултатите от проведените изследвания, субсидирани със средства за присъщата на ВУ научна
дейност, с решение на Комисията беше заделена сумата от 27581 лв. (включително и
отделените 15 124 лв. за закупуване на депозирана от ръководителите на проекти компютърна
техника по заявена и неприключила през 2019 година обществена поръчка).
За хонорари за оценителите на проекти се предвиди сума в размер на 10000 лв.
Класираните проекти за 2020 год. – 33 на брой (22 бр. – 1-ви етапи и 11 бр. с
допълнителни споразумения за 2-ри етапи), бяха финансирани с общата сума от 245 070 лв.
Окончателната сума за финансиране на научноизследователските проекти е 245 070 лв.:
 Проекти на Общо основание – 124 070 лв.;
 Проекти за подпомагане на докторанти – 73 900 лв.;
 Проекти по Допълнителни споразумения (Втори етапи през 2020 г.) – 47 100 лв.
Както беше отбелязано в началото, за да се отговори на изискванията на чл. 20 (2) от
Наредбта на МОН, Комисията реши във финансовото разпределение на средствата по
проектите за Конкурс 2020 г. да бъде включен задължителен разход в размер до 100 (сто) лв. за
рецензиране на Годишния отчет на темата по договора и на статията за Годишника на УАСГ.
Сумите, с които се финансираха отделните договори, бяха определени от Комисията след
обстоен преглед на показателите от предварителното финансово разпределение и дадената
обосновка на исканите средства. Детайлно бяха разглеждани и обсъждани предвидените
средства за закупуване необходима техника, консумативи, литература, командировки за
изпълнението на проектите. При финансирането на проектните предложения бяха взети
предвид и присъдените от рецензентите точки по отделните критерии в рецензентските карти.
Съгласно изискванията на „Система Наука” на УАСГ и за тази година бяха редуцирани
средствата за хонорари на колективите и лимитирани всички искани суми за командировки.
Комисията се съобрази главно с исканите и обосновани необходими суми за закупуване на
научно оборудване, програмни продукти, участие в конференции, публикационна дейност и
литература. Разходите за канцеларски материали бяха сведени до минимум. Комисията
лимитира разходите за канцеларски материали до 500 лв.
2.2. ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
По традиция както всяка година, така и сега при реализиране на научната програма на
финансираните договори през 2020 г., средствата бяха изразходвани само за присъщи разходи
на научните проекти, съгласно подписаните договори с всеки един ръководител и съобразно
правилата за разходване на средствата по научноизследователските проекти на УАСГ-ЦНИП.
В началото на месец март 2020 г. беше организирана традиционната за ръководството на
УАСГ-ЦНИП среща с ръководителите на финансираните през 2020 година
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научноизследователски проекти. На срещата беше поканен Ректорът на УАСГ, който даде
важни указания, свързани с разходването на средствата от научните колективи, бяха обсъдени
поставени от ръководителите на проекти въпроси свързани с финансирането на
научноизследователската работа в Университета през 2020 г. Ръководителите на научните
проекти бяха запознати и с правилата на УАСГ-ЦНИП за разходване на средствата за
изследователска дейност.
В началния период на научноизследователската работа всяка година научните
колективите организират работата си по научните теми в различни направления, а именно
закупуването на материали за изграждане на симулационни модели, за изследвания, изграждане
на изпитвателни стендове, опитни постановки и изграждане на опитни образци, които да бъдат
изследвани и др. В зависимост от естеството на темите, колективите обмислят график за
организиране на сондажи и вземане на почвени проби и др.
Още в самото начало, след подписване на договорите за финансиране на
научноизследователската работа на научните колективи, тези процеси бяха осуетени от
създалата се през месец март 2020 година епидемична обстановка в света и съответно от
въведения в страната Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 година.
Университетът беше затворен със заповеди на Ректора (№141/16.03.2020г. и 142/19.03.2020г.)
до края на месец май. Беше забранено влизането в Университета и съответно събиране на
повече от двама души в кабинетите по време на действието на Закона за извънредното
положение. Отпаднаха всички, предвидени в научните планове и работни програми, научни
изследвания и участия в конференции (международни и национални). Командировките в
чужбина и страната през горепосочения период също бяха отложени. След отпадане на
ограничителните мерки, много от предвидените участия в научни форуми бяха заменени с
онлайн участия или изпращане на научни статии за публикуване в изданията на конференциите,
като това бяха единични случаи.
Независимо от създалата се обстановка в отговор на изискванията на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), веднага след подписване на договорите в началото на месец март
със заповед на Ректора на УАСГ (№110/02.03.2020г.) от ръководителите на
научноизследователски проекти се изиска да представят доклади със систематизирана
информация (вид, модел, параметри и предвидена стойност от бюджета на проекта) относно
предвидените за закупуване дълготрайни материални и нематериални активи, заложени в
актуализираните финансови разпределения на проектите, придружаващи подписаните
договори. На база на получената информация бяха изготвени таблици с описание на
предвидените за закупуване апаратура, оборудване и материали с вписани стойности и СPV
названия и кодове. Съвместно с Началник „ФСО” и Финансовия контрольор на Университета
бяха уточнени всички позиции от научни проекти, които подлежат на обществена поръчка.
Всички останали позиции, за които не се налага закупуване чрез обществена поръчка, се
взе решение да се закупуват съобразно правилата за разходване на средствата по
научноизследователските проекти на УАСГ-ЦНИП.
Всички ръководители на проекти, бяха уведомени по електронната поща , кои позиции
от депозираните доклади ще бъдат закупени чрез обществена поръчка и кои без, като на всички
ръководители на проекти бяха изпратени съответните СРV названия и кодове на депозираните в
докладите им материални и нематериални активи, заложени в актуализираните финансови
разпределения. Това доведе до забавяне закупуването на материални и нематериални активи по
научноизследователски проекти през 2020 година.
През месец август беше финализирана обществената поръчка от 2019 година, заявена от
научноизследователските колективи финансирани през 2019г.
Беше закупена компютърна техника на стойност 12 723,60 лв. стойност, по-ниска от
предварително заделената от преходния остатък от 2019 година сума в размер на - 15 124 лв.
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Разликата в размер на 2400,40 лв беше насочена в общия бюджет за научноизследователска
работа през 2020 година. Закупената техника бе предоставена на колективите, които са я
заявили през 2019 година и беше заведена към съответните катедри на Университета, свързани
с принадлежността на научните колективи.
През месец август бяха окончателно уточнени предметът и обхватът на обществената
поръчка за закупуване на необходимите дълготрайни материални активи на научните проекти
за 2020г. Обявена беше обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно, контролноизмервателно и компютърно оборудване за нуждите на научните проекти в УАСГ-ЦНИП” в три
позиции:
 Обособена позиция 1: „Доставка на лабораторно оборудване” прогнозна стойност –
10 482 лв. без ДДС;
 Обособена позиция 2: „Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер”прогнозна стойност – 28 096 лв. без ДДС;
 Обособена позиция 3: „ Доставка на система за термографско заснемане” прогнозна
стойност – 18 580 лв. без ДДС.
При отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници за Обособени
позиции №1, №2 и №3, Комисията за оценка на предложенията установи, че съобщение за
декриптиране на ценовите предложения е изпратено само до участника, подал оферта по
Обособена позиция №1, като до участниците в Обособени позиции №2 и №3 не са изпратени
такива съобщения. Комисията извърши проверка и установи, че системата не е разпознала
ценовите предложения на участниците като ценови компоненти, което не им позволява
декриптиране на Ценовите предложения съгласно изискванията на закона. Въз основа на тези
констатации Комисията единодушно реши, че е налице хипотезата по чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП за
прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в частта за Обособена
позиция №2 и Обособена позиция №3.
В тази връзка Ректорът на УАСГ веднага издаде заповед за за прекратяване на
процедурата за възлагане на обществената поръчка в частта за Обособена позиция №2 и
Обособена позиция №3.
Веднага след издаването на заповедта на Ректора за прекратяване на процедурата за
възлагане на обществената поръчка в частта за Обособена позиция №2 за същата беше обявена
нова обществена поръчка.
През месец януари 2021г. бе сключен договор за изпълнение на ОП – 2020 година по
обособена позиция 1 „Доставка на лабораторно оборудване”.
За 2020 година беше прекратена работата по следните договори:
През месец май 2020 г. постъпи доклад от доц. д-р инж. Андрей Тоцев ръководител на
договор Д-130/20 на тема „Разработване на апарат за определяне на циментопоглъщането при
заздравяване на земната основа чрез инжектиране” финансиран с 11 000 лв. за отказ от
финансиране на ръководения от него проект във връзка с забавящите се срокове на поръчване
на необходимите за изработка на апарат за определяне на коефициента на циментопоглъщане в
почвата при инжектиране под ниско налягане, предмет на научноизследователския проект .
Научният колектив не е използвал предоставените му средства.
През месец август 2020г. постъпи доклад от още един ръководител на научен проект
доц. д-р инж. Нели Банишка, ръководител на договор Д-122/19 на тема „Усъвършенстване
управлението на човешките ресурси на строителната площадка посредством иновативен
метод”, финансиран със сумата от 4000 лева, във връзка със забавящите се срокове по
организацията на обществената поръчка и невъзможност за изпълнение на задачите на
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научноизследователския проект в срок. Научният колектив не е използвал предоставените му
средства.
Комисията прие докладите на доц. д-р инж. Андрей Тоцев и на доц. д-р инж. Нели
Банишка на петото за 2020 г. заседание на Комисията по наука (Протокол№5/02.10.2020г.), при
което средствата останаха неусвоени към момента.
Неусвоените средства от горепосочените проекти останаха за преразпределение и
евентуално дофинансиране на други научноизследователски договори съобразно на
възникналите нужди.
В края на отчетния период, постъпи доклад и от проф. д-р инж. Пламен Малджански,
ръководител на договор БН-236/20 на тема „Използване на мултиспектрални и термални
изображения при анализ и оценка на енергийна ефективност на сгради и съоръжения”
финансиран с 25 000 лева. – причината е поради късните срокове на доставка на заявената от
екипа на проекта „система за термографско заснемане” в началото на 2021 година, което
противоречи на определените срокове за финансово приключване и отчетност на извършените
дейности по проекта съгласно Наредба на МОН 01.01.2017г. Комисията прие доклада на проф.
д-р инж. Пламен Малджански. Научният колектив не е използвал предоставените му средства.
Екипът на проекта отново депозира научноизследователското си предложение на Конкурс 2021.
2.3. СЕМИНАР НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2019 г.
На 27 и 28 февруари 2020 година се проведе традиционния за УАСГ-ЦНИП Семинар –
„Научни Изследвания-2019”, на който всички ръководители на договори, финансирани през
2019 г. докладваха постигнатите резултати от научните колективи.
Спази се дългогодишната традиция, на този семинар да присъстват журналисти от
специализирани в нашата област медии, които подробно отразиха събитието.
2.4. ОТЧЕТНОСТ
Във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 4 от Наредбата на МОН/01.01.2017г.,
от всички финансирани през 2019 година проекти, се предвиждаше Комисията да изиска от
колективите на финансираните през 2020 година проекти шестмесечни финансови и научни
отчети, описващи развитието на научните изследвания и разходването на средствата.
Още в самото начало, след подписване на договорите за финансиране на
научноизследователската работа на научните колективи, тези намерения бяха осуетени от
създалата се през 2020 година епидемична обстановка в света от въведения в страната Закон за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание на Република България от 13.03.2020 година.

3. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
С решение на АС на УАСГ (Протокол № 4/17.06.2020г.) от субсидията за наука за 2020
година бяха отделени средства в размер на 30 000 лв за издателска дейност.
На 16.07.2020 г. Академичният съвет на УАСГ прие и Издателския план на
Университета за 2020 г.(Протокол № 5 от 15.07.2020 г.), В Издателския план бяха включени
седем предложения за издаване на научни трудове и два тома от Годишника на УАСГ от том
52 (книжки брой 4 и брой S1) и от том 53 (книжки 1, 2, 3 и 4). Създадена беше и организация
за електронното издаване на научни трудове на изследователския състав на УАСГ.
До края на месец ноември 2020 г. от Издателския план на УАСГ за 2020 са издадени
следните томове от Годишника на УАСГ – том 52 (книжки брой 4 и брой S1), от том 53
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(книжки 1, 2, 3 и 4.) на обща стойност 21 298 лв. и седем научни труда от Издателския план на
УАСГ за 2020 са издадени 5 научни труда на стойност 9247 лв.
Във връзка с усложнената епидемична обстановка и невъзможността да бъдат приключени по
план два монографични труда, както следва:
1. „ Посланията на конструкцията” – с автор гл. ас. д-р арх. Цветелина Даскалова катедра
„Технология на архитектурата” – АФ и
2. „Технически инсталации като архитектурна конструкция в промишлените сгради” - с автор
гл. ас. д-р арх. Ангел Мазников катедра „Технология на архитектурата” – АФ.
не бяха отпечатани през 2020 година и съответно с депозирани доклади бяха насочени към
процедура за за включване в издателския план за 2021 г. отново.
При обявяване на Конкурс за финансиране на научни разработки 2020 година,
Комисията по наука направи допълнение към обявените „ НЕБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ И
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2020 ГОДИНА” и ново
предложение към изследователския състав на университета, а именно:
„За представена публикация в реферирани научни списания, индексирани в
световноизвестните бази данни (SCOPUS и WEB of SCIENCE) , с импакт фактор и/или SJRиндекс ще бъдат допълнително финансирани в рамките на субсидията за наука на УАСГ.”
През 2020с решение на Комисията по наука (протоколr №4/13.07.2020г.и №
5/02.10.2020г.) бяха финансирани три публикации в издания с импакт фактор на стойност
796,31 лв., отнесени във финансовия отчет към точка (1 Научна и научноизследователска
дейност – „Проекти за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и
издания с импакт фактор”). Публикациите са:


на доц. д-р инж. Кристина Микренска за статия, която е публикувана в изданието на
докладите на 5-та International Conference on Smart Data and Smart Cities в Ница
(реферирана в Web of Science);



на проф. д-р инж. Виктор Ризов две статии, публикувани в отделен том на списание IOP
Conference Series:Materials Science end Engineering” индексирано в SCOPUS (SJR=0,19) и
Web of Science (CPCI).
Това беше едно добро начало в посока на увеличаване на научните публикации в реферирани
издания.
Имайки предвид отчетения интерес към подпомагането при публикуване на статии в
издания с импакт фактор през 2020 година, при разпределението на субсидията за 2021 година,
Комисията по наука предложи на Академичния съвет на УАСГ да се се отдели сума от 10 000
лв. за проекти за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с
импакт фактор.
Научните трудове от Издателския план на УАСГ за 2020 година са:
a. ГОДИШНИЦИ
1. Годишник на УАСГ Том 52 – брой 4 „Архитектура, строителство и геодезия” тираж 30 бр.
2. Годишник на УАСГ -Том 52 – брой S1 „Конференции” – тираж 36 бр.
3. Годишник на УАСГ - Том 53 – брой 1 „Юбилийна международна научно-техническа
конференция 70 – години Хидротехнически факултет” - тираж 20 бр.
4. Годишник на УАСГ -Том 53 – брой 2 -„Архитектура, строителство и геодезия”- тираж 20 бр.
5. Годишник на УАСГ -Том 53 – брой 3 - „Научни изследвания 2019-2020” - тираж 20 бр
6. Годишник на УАСГ -Том 53 – брой 4-„Архитектура, строителство и геодезия” - тираж 20 бр.
b. НАУЧНИ ТРУДОВЕ

45

1. Монографичен труд „Основи на пространствено-времевите референтни системи” - с автор
гл. ас. д-р инж. Татяна Ламбева катедра „Висша геодезия” ГФ.
2. Научен труд „2х40 в 20 гледни точки за наследството” - с авторство на колектив от катедра
„История и теория на архитектурата”.АФ.
3. Научен труд „Културното наследство в публичните пространства на София” -- с авторство на
колектив от катедра „История и теория на архитектурата” АФ.
4. Научен труд „В началото бе линията ......” - с авторство на колектив от катедра „История и
теория на архитектурата” АФ.
5. Научен труд „Историята на катедра „Градоустройство” - с авторство на колектив от катедра
„История и теория на архитектурата” АФ с ръководител проф. дан арх. Иван Никифоров.
6. Научен труд „ Посланията на конструкцията” – с автор гл. ас. д-р арх. Цветелина Даскалова
катедра „Технология на архитектурата” – АФ.
7. Научен труд „Технически инсталации като архитектурна конструкция в промишлените
сгради” - с автор гл. ас. д-р арх. Ангел Мазников катедра „Технология на архитектурата” –
АФ.

4. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Бяха извършени следните организационни дейности:


Актуализиране на състава на Комисията за оценяване на научноизследователските
проекти съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2 и чл. 15 ал. 1;



Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 20 (2), както и през 2019 година,
Комисията реши в предложеното за „Конкурса - 2020г.” „Предварително финансово
разпределение на проектите” да бъде включен и задължителен разход в размер до 100
(сто лв.) за рецензиране на Годишния отчет на темата по договора и на статията за
Годишника на УАСГ;



Избор на рецензенти на научните и финансови отчети по научноизследователските
проекти и статиите за Годишника на УАСГ за 2020 година.



Корекции и усъвършенстване на Рецензентските карти за оценяване на
научноизследователски предложения - общо основание, наложени от опита при
рецензиране от предишни години;



През месец октомври 2020 година във връзка с организацията на предстоящия
„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ – 2021 г.”,
оптимизиране на процедурите и съкращаване на сроковете за подготовка на проектите,
финансирани съгласно чл. 10 (1) от Наредбата за условията и реда за оценката,
планирането, разпределянето и разходването на средствата от държавния бюджет за
финансиране на присъщата на държавните
висши училища научна или
художественотворческа дейност на МОН от 01.01.2017 г., Комисията за финансиране на
научноизследователски проекти при УАСГ на свое заседание, състояло се на 02.10.2020
година (Протокол №5/02.10.2020г.) разгледа и утвърди промени свързани с процедурата
на Конкурса за финансиране на научни разработки 2021 и Приоритетните научни
направления, адаптирани към новите изисквания за научноизследователската дейност.

Академичния съвет на УАСГ, на свое заседание от 14.10.2020 г. (Протокол № 6/14.10.2020)
утвърди : Приоритетните научни направления и промените в начина на кандидатстване за
„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ – 2021 г.”
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5. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА в УАСГ
През 2021 година в Университета по архитектура, строителство и геодезия беше
актуализирана „Стратегията за развитие на научноизследователската дейност в Университета
по архитектура, строителство и геодезия”, приета през 2019 г.
Приетата на заседание на Комисията за научноизследователската дейност при УАСГ (Протокол №. 4/10.05.2021) Актуализация на „Стратегията за развитие на
научноизследователската дейност в Университета по архитектура, строителство и геодезия” бе
утвърждавана от Академичния съвет на УАСГ на заседанието през м.май (Протокол
13/12.05.2021г.).
Настоящата
актуализация
на
Стратегията
за
развитие
на
научноизследователската дейност в УАСГ отразява основните идеи и дейности за постигане на
специфичните цели, залегнали в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в
Република България за периода 2017-2030г.
Взети са под внимание приетите от Европейската комисия (ЕК) на 30 септември 2020 г.
четири стратегически цели в областта на научните изследвания, иновациите и на
образованието:
1.
Приоритизиране на инвестициите и реформите в научните изследвания, насочени
към екологичния и цифров подход.
2.
Подобряване на достъпа до висококачествени съоръжения и ифраструктури.
3.
Трансфер на резултатите в икономиката.
4.
Засилване на мобилността на изследователите и свободното движение на знания и
технологии.
Синхронизирането на развитието на научноизследователската дейност в УАСГ с целите
и задачите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030г.
предполага формулиране на дългосрочни приоритети в развитието на науката в УАСГ и ясно
очертаване на основни дейности, конкретни мерки и задачи пред научноизследователския
състав на УАСГ с цел постигане на:
 по-нататъшно повишаване на качеството на научните изследвания чрез повишаване на
капацитета на научния състав;
 подобряване на научноизследователската инфраструктура;
 поуляризиране и трансфер на научните резултати към браншовите
българската индустрия.

отрасли на

На тази база са формулирани следните основни дългосрочни приоритети на Стратегията за
развитие на научноизследователскта дейност в УАСГ:
1. Повишаване на качеството на научните изследвания
2. Обновяване на научната изследователска инфраструктура
3. Нарастване на дела на научните изследвания с научно-приложен резултат
В Актуализацията са заложени следните Основни дейности и задачи пред
научноизследователския състав на УАСГ за реализация на стратегическите приоритети за
периода 2021-2024 г.:
 Дейности по стратегически приоритет 1 – Повишаване на качеството на научните
изследвания:
a. Повишаване на квалификацията на научния състав.
b. Стимулиране на участието на научните колективи в инициативи и изследвания от
национални и международни мрежи и програми.
c. Усъвър:шенстване на системата на научни изследвания по научния план на УАСГ.
d. Стимулиране на публикационната дейност.
e. Стимулиране на подмладяването на академичния състав.


Дейности по стратегически приоритет 2 - Обновяване на научната изследователска
инфраструктура:
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2.1.
2.2.


Модернизиране на научната изследователска инфраструктура.
Създаване на нова модерна научна инфраструктура – лаборатории и оборудване:

Дейности по стратегически приоритет 3 - Нарастване на научните изследвания с научноприложен резултат:

3.1.Развитие на потенциала за научно-приложни изследвания и иновационни разработки.
3.2.

Дигитализация на научните изследвания.

3.3.

Баланс между фундаментални, научно-приложни и приложни научни изследвания.

Вярваме, че всичко това би могло да помогне УАСГ да се приближи по-плътно до
новите насоки за развитие на научните изследвания в страната за създаване на силна научна
продукция и израстване на Университета като научноизследователско висше училище. В
момента се разработва актуализирана стратегия за развитие на научните изследвания в УАСГ.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ за 2020 г. до м.ЮНИ
В началото на 2021г. с решение на Комисията по наука на състоялото се на 07.01.2021 г.
първо съвещание за 2021 гонина (Протокол №1/07.01.2021 г.). бе гласувано следното
разпределение на средствата за 2021 г. съгласно Наредбата за условията и реда за оценката,
планирането и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата
на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност:
1. За финансиране на заявените от 2020 г. компютърна техника и лабораторно оборудване 46 293,60 лв. с ДДС.
2. За издателска дейност на УАСГ, както следва:
а) Издателски план на УАСГ за 2021 г за издаване на научни трудове - 10 000 лв.
б) Годишник на УАСГ, общо 20 000 лв. както следва:
- за хонорари на редакционната колегия – 17 000 лв.
- за отпечатване на книжките на годишника – 3 000 лв.
в) За подпомагане на издателската дейност на изследователския състав на УАСГ (За
представена публикация в реферирани научни списания, индексирани в световноизвестните
бази данни (SCOPUS и WEB of SCIENCE) , с импакт фактор и/или SJR- индекс) – 10 000лв;
3.За частично финансиране на научни или творчески форуми - 15 000 лв.
4.Хонорарът за рецензиране на научните проекти се определя от Комисията за финансиране на
научноизследователските предложения, назначена от Ректора по чл. 10, ал. 2. от Наредбата на
МОН- 2017 г. и за 2021г. бе определена сумата от 6600 лв. Рецензентите бяха определени с
решение на Комисията по наука на състоялото се на 07.01.2021 г. първо съвещание за 2021
гонина (Протокол №1/07.01.2021 г.).
5. За финансиране на научноизследователските предложения от Конкурс 2021 година бяха
заявени 30 проекта, от които:
 Общо основание – 16 проекта със заявки на стойност – 237 696,40 лв.;
 За подпомагане на докторанти – 6 проекта със заявки на стойност – 35798 лв.;
 Втори етапи с допълнителни споразумения – 8 проекта със заявки на стойност -73 690
лв.
Общата заявка за 2021 година е в размер на 347 184, 4 лв.
Окончателната сума за финансиране на научноизследователските проекти е.272 113 лв.,
както следва:
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Проекти на Общо основание 14 броя – 177 075 лв.;



Проекти за подпомагане на докторанти - 6 броя - 35 798 лв.;

 Проекти по Допълнителни споразумения (Втори етапи през 2021 г.) 8 броя – 59 290 лв.
Класацията на финансираните проекти беше обявена на страницата на УАСГ, а подписването
на договорите стана до 12.02.2021 г.
Класирани научни предложения за подпомагане на докторанти – 2021 г.
№

Ръководител

1

Проф. д-р инж. Стойо Тодоров
докт. инж. Матей Илиев

2

Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
докт. инж. Добрин Петков

3

Доц. д-р инж. Цветан Георгиев
докт. инж. Владислав Милков

4

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
докт. инж. Юлия Работова - Христова

5

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова
докт. инж. Станислава Митева

6

Проф. д-р арх. Минчо Ненчев
докт. арх. Павел Ангелов

ТЕМА

Сума лв.

„Изследване на динамичните параметри на
движението на железопътни возила при
преминаване през стрелки и коловозни
съединения”
„3D принтирана планинска месност с добавена
реалност”
„Експериментално изследване на опори на
окачени фасади при различни силови
въздействия”
„Влияние на технологията и механизацията на
изпълнение върху екологичния отпечатък при
изграждането и обновяването на сгради със
стоманобетонна конструкция”.
„Изследване на поведението на черупкови
(стоманобетонни и зидани), като елемент на
конструкцията на сгради със статут на културно
наследство, подложени на сейзмични
въздействия”
„Урбанистични трансформации на
историческите градски центрове на големите
български градове”.
Общо

6 000

6 000
6 000

5 800

5 998

6 000
35 798

ПРОЕКТИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ:
1. Проекти за Подпомагане на докторанти по допълнителни споразумения за 2021 г.
№

№
На тема

1
Д-137/20
2
Д-129/20
3
Д-134/20

Ръководител

ТЕМА

Доц д-р инж. Ирина Стойкова
Костова
докт. инж. Деан Василев
Стоянов
Доц. д-р инж. Петър Василев
Николов
докт. инж.Пламен Красимиров
Василев
Доц. д-р инж. Лъчезар Спасов
Хрисчев
докт. инж. Виктор Николаев
Николов

Сума лв.

„Екстензивни методи за пречистване на
отпадъчни води”

3000

„ Изследване на стоманобетонни елементи с
широки натискови зони„

2400

„ Експериментално изследване на
носимоспособността на анкерни устройства за
катерещи се кофражи”

5 890

Общо

2.Проекти на Общо основание по допълнителни споразумения за 2021 г.
№
На тема
1.
БН-228/19

Ръководител
Проф. дан арх. Бойко
Кадинов

ТЕМА

Сума лв.

„Създаване на виртуален музей за Съвременна
Българска Архитектура – Етап III”

8 000
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№
На тема
2
3

ТЕМА

БН-235/20

Доц. д-р арх. Велина
Панджарова

„Експериментите в архитектурата”

БН-239/20

Гл. ас. д-р арх. Емилия
Кълева

„Архитектурата на България след ВТОРАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА”

БН-240/20

Гл. ас. д-р инж. Гергана
Антова

„Изследване на възможностите за създаване на
тримерна геометрия в КАД/СИМ среда от лазерно
сканирани обекти”
„Допречистване на текстилни отпадъчни води с
използване на биоадсорбент от фъстъчени черупки”

4

5

Ръководител

БН-242/20

Доц. д-р инж. Соня
Димитрова

Сума лв.

10 700

Общо

10 000

8 800
10 500
48 000

ПРОЕКТИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ
Анализът на представените материали по двете проектни предложения на гл. ас. д-р
инж. Христо Грозданов - „Анализ „Ползи – разходи” за различни видове пътна маркировка и
пътна сигнализация” с искане за финансиране от 19 300 лв. и „Изследване на пътната
безопасност в градската пътна инфраструктура” с искане за финансиране от 18 500 лв., с
представения в тях договор за дарение в частта му III . 4 „КАТО В ДОПЪЛНЕНИЕ С ЦЕЛ
КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА, ДАРИТЕЛЯ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА НАУЧНИЯ ПРОЕКТ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ С 20% ОТСТЪПКА”, противоречи на

етичния кодекс чл.9, ал. 1 и предложи Комисията все решение да се въздържи от финансиране
на тези предложения.
Проекти на Общо основание за 2021 г.
№

Ръководител

1

Доц. д-р инж. Любомир Здравков

2

Доц. д-р инж. Мария Маврова –
Гиргинова

3

Гл. ас. д-р арх. Цветелина
Даскалова

4

Гл. ас. д-р Илко Николов

5

Проф. д-р арх. Минчо Ненчев

6

Проф. д- ивж. Виктор Ризов

7

Проф. д-р инж. Пламен Малджански

8.

Гл. ас. д-р инж. Добромир Филипов

9

Проф. д-р инж. Петър Павлов

ТЕМА

„Изследване на влиянието на лъкатушните сили от жп
състави върху стоманени мостове с отворена пътна
конструкция”.
„Експерименти с изкуствен интелект
в строително информационното моделиране в
хидротехниката”.
„Архитектурните технологии на 20-ти век: от
предизвикателство към възможност”
„Специфични подходи при изграждане на форма и
пространство в областта на визуалните изкуства.
Принципи при процеса на тяхната организация в
контекста на българската национална идентичност и
културно наследство”
„Българските градове в полосите на
трансевропейската комуникация – реални
урбанистични проблеми и перспективи за устойчиво
развитие”.
„Анализ на надлъжни пукнатини във функционалноградиентни греди с вискозно-еластично поведение”
„Използване на мултиспектрални и термални
изображения при анализ и оценка на енергийна
ефективност на сгради и съоръжения”
„Документилане на временни експозиционни и
сценични пространства с методите на
близкообхватната фотограметрия”.
„Малки пространствени трептения на тяло с една
неподвижна точка – моделиране, изчисления,
визуализация, експерименти”
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Сума лв.
8 680

18 700
8 400

4 000

15 000

5 000
22 000
3 000
14 000

10 Гл. ас. д-р инж. Емил Цанов
11 Гл. ас. д-р урб. Виргиния Симеонова
12 Доц. д-р инж. Георги Иванов
13 гл. ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска
Проф. д-р инж. Славейко Господинов
14 и
доц. д-р инж. Евелина Иванова

„Количествен и качествен анализ на дъждовния отток
от два вида покриви с цел подпомагане на
устойчивото управление на ресурсите в градска
среда”.
„Градско планиране – съвременни аспекти“
„Развитие на възможности за изследване на
наноразмерниобекти с приложения за екологичен
мониторинг”.
„Модели за сътрудничество и партньорства в
контекста на интегрираните териториални инвестиции
„
„Принципна методология за проследяване на
експлоатационните показатели на пътната
инфраструктура чрез внедряването на съвременни
технологии (МНЛС)”
Общо

18 106
8 500
24 689
12 000

15 000
177 075

Комисията взе решение и то беше гласувано на Академичен съвет (Протокол 13/
12.05.2021г.) през 2021 година всички научни трудове, залегнали в Издателския план на УАСГ и
Годишника на УАСГ в да бъдат отпечатвани в издателство „Военно-географска служба”.
В ход е организацията на традиционния Семинар „Научни изследвания – 2020”, който ще
се проведе онлайн на 14 и 15 юни 2021г. Презентациите на научните теми да се обособят в пет
групи съответно за всички факулти на УАСГ.

ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ
НА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
1. УАСГ е партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на
Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Водеща организация за
реализиране на дейностите по проекта е Софийски университет „Св. Климент
Охридски“. Заедно с УАСГ, партньори са още десет образователни и научни
организации. Основна цел на проекта е изграждането и развитието на съвременна
научноизследователска инфраструктурата за нови технологии в сферите на
креативните и рекреативните индустрии. Акценти на проекта са:


обединяването на научния потенциал на дванадесетте партньорски организации и
изграждане на интердисциплинарни екипи за съвместна научноизследователска дейност;



разкриване и популяризиране на огромното културно и природно богатство на България;



реализиране на нова визия за превръщане на културното наследство в реален ресурс за
креативните и рекреативните индустрии;



подбор, обработване, описване и осигуряване на свободен достъп до образци на
българското наследство;



изграждане на национална информационна система „Наследство БГ“ чрез най-нови
технологии.

По проект „Наследство БГ“ в УАСГ в момента се изграждат две уникални за България
научно-изследователски лаборатории - Лабораторията за документиране и моделиране на
недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) и Лабораторията за консервация и
реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) в България. Част от
оборудването е доставено, предстои реализация на СМР по ремонт на помещенията и
стартиране изследователската работа.
В рамките на проекта „Наследство БГ” в Архитектурен факултет от есента на 2021г.
стратира магистърска програма по „Опазване на културно наследство” като учебните програми
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по дисциплините са разработени, учебния план е приет на Академичен съвет на 18.01.2021 г.
3. Университет по архитектура, строителство и геодезия е партньор по
Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води,
отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на
Център за компетентност, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 23 667 925,86 лева, от които
20 117 736,97 лева са европейско и 3 550 188, 89 лева са национално съфинансиране. Срокът за
изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.
Водещ партньор по проекта е СУ "Св. Климент Охридски", а партньори по проекта са:
Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет;
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия; Институт по
органична химия с център по фитохимия-София; Институт по микробиология; Фондация
"Клийнтех България".
В УАСГ по проекта работят два факултета:
 Хидротехническият факултет участва с разработване на технологии и решения за
подпомагане на прилагането на принципите на кръговата икономика във ВиК сектора,
разработване на технологии за пречистване и допречистване на води на основата на нови
продукти и материали. През отчетния период бяха извършени SWOT анализи на водни
технологични цикли с оглед оценка на потенциала за прилагане на кръгова икономика
при тяхното управление, разработване на иновативни пилотни технологии и модели за
пречистване и допречистване на води на основата на нови продукти и материали;
 Строителният факултет работи по адаптирането на методи за селективно разрушаване на
сгради и за оползотворяване на строителните отпадъци в нови строителни материали,
идентифициране и класифициране на опасни и потенциално опасни строителни
отпадъци, с оглед оценка на потенциала им за оползотворяване, анализ на някои
специфични отпадъчни потоци СО. През отчетния период бяха извършени проучвания
на производствените отпадъци като източници (локализация), вид и количество,
идентифициране и класифициране на опасни и потенциално опасни строителни
отпадъци с оглед оценка на потенциала им за оползотворяване, разработени бяха
иновативни технологии за ефективно оползотворяване на конкретните твърди отпадъци.
Беше извършена съществена модернизация на лабораторни помещения към катедра
„Строителни материали и изолации“ към Строителния факултет и катедра „Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите“ към Хидротехнически факултет, на обща стойност 97
869,96 лв с ДДС.
Успешно са приключили Обществените поръчки за „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на лабораторно и пилотно оборудване към съществуващите лаборатории към
катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ и катедра „Строителни
материали и изолации“.
3. Продължава работата по Договор № КП 06-ОПР 03/9, сключен с Фонд „Научни
изследвания” на 18.12.2018 г. с тема „Нови ефекти в нано-тънки подредени органични
филми (Лангмюир и Лангмюир-Блоджетови) и използването им за концептуално
разработване на ново поколение биосензори за работа в течна среда''. Първият етап на
договора приключи на 19 август 2020 с успешно изпълнение на дейностите по Работни пакети
1, 2 и 3. В момента се извършват дейности по Работни пакети 4 и 5, които обхващат
фундаментални изследвания, свързани с откритите от изследователския екип нови явления и
съответно разработването на концепции за биосензори в органични филми.
4. Продължава работат по Договор ДН 19/15 от 20.12.2017г. с Фонд „Научни
изследвания” на тема „Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води
върху водни обекти“.
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5. УАСГ работи в консорциум по Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ
И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ на Министерството на образованието и науката (МОН)
Извършват се дейности по Работен Пакет 1.8.5 „Оценка на опасността от неблагоприятни
/катастрофални атмосферни и хидросферни явления”:
 РП I.8.5.1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост за оценка на заплахата
от неблагоприятни хидросферни явления
 РП I.8.5.2. Създаване на хронологична геопространствена геобаза данни за възниквалите в
страната различни категории наводнения
 РП I.8.5.3. Критичен анализ на утвърдената методика от МОСВ за оценка на заплахата и
риска от наводнения, предложените РЗПРН, карти на заплахата от наводнения и
действащите към момента ПУРН
 РП I.8.5.4. Разработване и прилагане на оптимизирани подходи, методи и модели за
картографиране и оценка на заплахата от наводнения в ключови РЗПРН
6. УАСГ работи в консорциум по Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ
И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ на Министерството на образованието и науката (МОН. Работата
по Работен Пакет 1.10.5 “Оценка на последствията от силни земетресения” се извършва
съвместно между УАСГ и БАН, НИГГГ, департамент “Сеизмично инженерство”.
Извършени са следните дейности:
1. Анализ на оценката на сеизмичният риск на сгради и съоръжения:
2. Запознаване с най-значимите изследвания в света за оценка на сеизмичния риск:
3. Запознаване с моделите за оценка на сеизмичния хазарт:
4. Запознаване с оценката на уязвимостта на основата на Европейската макросеизмична скала
EMS-98.
5. Анализ на методите за определяне на реагирането на конструкциите на сгради и
съоръжения при сеизмични въздействия – статични и динамични, линейни и не линейни.

ПРИЛОЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Университетската строителна изпитвателна лаборатория (УСИЛ) е акредитирана от
Изпълнителна агенция „Българска служба за Акредитация“ (ИА БСА) със Сертификат за
акредитация №239ЛИ/15.08.2018г., със срок на валидност до 15.08.2022г. УСИЛ е една от петте
акредитирани университетски лаборатории в България. На този етап тя се състои от 3 сектора –
„Строителни материали и изолации“, „Води“ и „Земна и скална механика“, като има амбицията
да обедини и други учебни лаборатории в Университетски лабораторен център по строителство.
В Лабораторията се провеждат голям брой изпитвания по заявка на възложителя, съгласно
широк набор от стандарти (EN, ISO, BS, ASTM и др.) или нестандартизирани методи. Към
настоящия момент, акредитираният обхват на лабораторията включва 16 групи строителни
продукти, води и строителни почви (земна основа). Всяка година лабораторията издава между
600 и 800 протокола от изпитване на външни възложители (извън УАСГ). Лабораторията често
участва в разрешаване на възникнали спорове между външни организации, в които се явява като
независим, авторитетен и безпристрастен арбитър при установяване на качествата на различни
строителни материали и т.н. УСИЛ традиционно участва активно в учебната програма за
специалностите ССС, ТС, ВК, ХС и Архитектура, чрез осигуряване на мостри и извършване на
демонстрационни изпитвания, с което се повишава качеството на учебния процес, съдейства при
изпълнението на експерименталната работа на докторанти от различни катедри и факултети на
Университета, както тази и по проекти, финансирани от Министерството на образованието и
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науката или ЦНИП при УАСГ.
В момента текат процедури по втори планов надзор на УСИЛ от Изпълнителна агенция
БСА във връзка с действието на последния Сертификат за акредитация №239ЛИ/15.08.2018г.
със срок на валидност до 15.08.2022г.
Националният център по сеизмично инженерство – УАСГ - НЦСИ, създаден през
2018 г. продължава да работи на експертно ниво по приоритетни научни проекти, свързани с
важни, нерешени и задълбочаващи се проблеми в областта на сеизмичната устойчивост на
сгради и съоръжения. Една от основните задачи на центъра, залегнала и в чл. 30 от Правилник за
дейността, структурата и управлението на НЦСИ, е намиранто на средства за построяване и
оборудване на съвременен Изследователски център по сеизмично инженерство – уникална
научна инфраструктура, в която да се разположат всички компоненти на един модерен
изследователски център с национално значение. Кандидатстването по оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, бе оценен високо от МОН и УАСГНЦСИ получи финансиране за закупуване на оборудване. През 2020г. бе изготвено проектно
предложение ПП „Национален център по сеизмично инженерство“ по Конкурс за включване в
Национална пътна карта на научната инфраструктура 2020-2027 г. Проектното предложение бе
оценено особено високо и проектът бе включен в картата в консорциум „Национален
геоинформационен център“ като модул 3 „Национален център по сеизмично инженество“.
Националната пътна карта е приета на заседание на МС на Република България от 02.12.2020 и е
качена на страницата на МС, раздел Стратегически документи.
Средствата, които обектите от НПКНИ получават в рамките на една финансова година са
в два основни раздела: средства за издръжка и средства за инвестиции. За проекта „Национален
център по сеизмично инженерство“, в рамките на който е предвидено построяване през
следващите години на обект „Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство“(ЛКСИ) на
територията на София Тех Парк, средствата за инвестиции сa предвиждeни за проектиране,
построяване, оборудване и въвеждане в експлоатация на обекта ЛКСИ.
През настоящата 2021 г. – първата година от действието на актуализираната Национална
пътна карта за научна инфраструктура, в бюджета на УАСГ са преведени 400 000 (четиристотин
хиляди) лв., от които 100 000 лв. средства за издръжка и 300 000 лв. – средства за инвестиции.
Средствата за инвестиции са предвидени за провеждане на предпроекни проучвания по петното,
предвидено за строеж, което е на територията на София Тех Парк и изготвянето на Идеен проект
на обект ЛКСИ, за който проект в момента се изготвя и предстои обявяване на Обществена
поръчка.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН НАУЧНО
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
През изминалата 2020 г. фондът на библиотеката се обогати с нови 373 заглавия, от които
купени 28 заглавия (160тома) на стойност– 3 786.83лв. Получени са също 388 заглавия (
172тома) книги като дарения на стойност 4 859.69 лв. По книгообмен е набавено 1 заглавие (1
том), а съгласно Закона за депозита допълнително са получени 10 заглавия (10тома). Общата
стойност на библиотечния фонд нарастна с 8 794.62лв.
Продължен бе абонаментът за пълнотекстова база данни на EBSCO Publishing на
стойност 5858.6 лв., която беше заплатена през април 2021 г.
БИНОЦ е внесъл сумата от 1929,95 лв. в бюджета на УАСГ от предоставени
информационни услуги.
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ОТДЕЛ „КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
В Библиотеката бяха получени и обработени следните периодични издания – депозит
12 заглавия (12 тома); книгобмен - 14 заглавия (25 тома); дарения - 9 заглавия (16 тома) на обща
стойност 3403.76 лв. За отчетния период са направени дарения от 6-ма дарители, общо 20
заглавия и архив от стари броеве на списание Архитектура.(1992 -2019 г.)
Продължи доразвиването и постоянната актуализация на страницата на Библиотеката във
Фейсбук и на сайта на УАСГ, където редовно публикуваме новини и интересни и полезни
материали за БИНОЦ, УАСГ и др. Общ брой на харесванията на страницата: 780 човека
Последователи : 774 човека, от които : 64 % жени и 36% мъже.
В края на 2020 г. след продължителната липса на Абонамент и в резултат на засилен
читателски интерес, Библиотеката изпрати запитване до всички факултети кои списания биха
предложили за абонамент за следващата година. Получените предложения бяха оформени в
общ списък, който бе представен на ръководството. Предстои да бъдат получени и разгледани
оферти от фирми и да се избере доставчик за абонамент на Периодика през 2021 г.
При проведената частична Инвентаризация на библиотечния фонд Периодика (формат
III) бяха проверени 970 тома, от които са отчислени 42 тома на обща стойност 3048.95 лв.,
документирани са с Акт №1/ 15.01.2020 г. През 2021 година предстои отново инвентаризация
на друга част от фонд Периодика.
ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ И КНИЖНИ ФОНДОВЕ”
За отчетния период в Заемна служба и Читалня са издадени и подновени читателски
карти на 965 читатели, от които 868 студенти и докторанти от УАСГ(докторанти – 24); 90
преподаватели и служители от УАСГ; 6 външни читатели;
Заета литература за вкъщи - 3265 библ. единици, като в момента са заети 464 библ. ед., общият
брой посещения на БИНОЦ е 2605.
В Читалня са се подготвяли 449 читатели, които са ползвали 480 книги, учебници,
картогр. издания и периодика, дисертации. Като в това число най-голям дял е ползваната
литература по Архитектура и Строителство. Често ползвана е компютърната зала на БИНОЦ от
наши студенти и външни читатели за справки по БДС.
Читалнята се посещава от външни читатели с еднодневни читателски карти (23 чит.),
които ползват предимно Нормативни документи и Трудови норми, издавани през различни
години, свързани със строителството и архитектурните планове. Бяха подбрани учебници от
Читалня и предадени за дигитализиране, като почти всички бяха сканирани.
Направена бе инвентаризация на учебници, ръководства , книги от Основния фонд,
разположен в старо хранилище на „в“ формат, като се извърши и Вторичен подбор. Бяха
подготвени за изнасяне и се пренесоха книги ,формат „б“ и „в“ от старото хранилище на
Библиотеката.
СПРАВОЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ОТДЕЛ
Годишниците на УАСГ се обработват систематично, както и се следи за правилното им
функциониране в системата на електронния каталог. До момента са въведени данните на
статиите от системен № 4781 - до № 4840. Обработването на статии включва следните дейности
- въвеждане на библиографско описание; класифициране според УДК, тематични и предметни
рубрики; изготвена оригинална анотация и попълване на всички библиографски данни и
детайли.
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На страницата на БИНОЦ, в сайта на УАСГ два пъти годишно се изготвя бюлетин „Нови
книги“ и „Дисертации“. Бяха изготвени бюлетини за периодите ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2019 и
ЯНУАРИ – ЮНИ 2020, ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2020.
За отчетния период бяха направени следните справки за цитирания:


37 индивидуални справки за цитирания, като всяко име е проверено през системата на
АБ – базата на библиотеката, Scopus и WOS;



3 бр. за 2020 и 2 бр. за 2021г., обобщени справки за университета, от базите на Scopus и
WOS, включваща публикациите и цитиранията на преподаватели на УАСГ за
последните 3 години.

Писмени библиографски справки са направени по 24 теми, като са използвани
системите на електронния каталог АБ на БИНОЦ към УАСГ, EBSCO и Science Direct.
Направена е справка за БАН - 814 заглавия, които са преработени и пресети.
Обученията, проведени в БИНОЦ за отчетния период, са 3 групови обучения, едното от
които с външен лектор за системата нa WOS и 97 индивидуални обучения за 2020 г. и 41 за
2021г. за базите на EBSCO, WOS, Scopus, Science Direct, ел. Каталог на УАСГ.
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИ ЕДИНИЦИ И КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА
За отчетния период са дигитализирани - книги – 61 заглавия; корици, съдържания,
принтиране на корици на нови книги – съответно 68, 68, 18 заглавия, прикачване на пълен
текст към запис на книги – 61 заглавия.
За попълване на сайта са напаравени 28 публикации, в т.ч. публикуване на новини;
добавяне на нови книги, дисертации и книги от Златния фонд на Библиотеката, дарители,
цитирания на преподаватели от УАСГ в Scopus и Web of Science и др.
Дигитализация и копиране на документи на УАСГ и външни организации общо 186 стр.
по проекти на УАСГ катедра „Железници“ –УАСГ, Софийски Университет, НБУ, Библиотеката
на БАН и др.
Във връзка с въведената през месец март 2020 година епидемична обстановка и
действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 година университетът
беше затворен със заповеди на Ректора (№141/16.03.2020 и 142/19.03.2020 г.) до края на месец
май. Това наложи изготвяне на Технически задания за PC-TM (2 броя) и инструкция за ползване
от нерегистрирани студенти в Библиотеката на Електронния каталог по време на Извънредното
положение, което даде достъп на всички студенти до електронните фондове на БИНОЦ.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
През 2020-2021 г.международната дейност в УАСГ отново бе насочена към разширяване
на международното сътрудничество на УАСГ в рамките на утвърдени международни програми,
договори за сътрудничество и международни научно-изследователски проекти. За съжаление,
пандемията от Ковид-19 повлия отрицателно на дейността. С цел опазване на здравето и живота
на всички преподаватели и студенти бяха въведени редица ограничения на национално равнище
по отношение на осъществяваните командировки, участие в международни събития и програми
за обмен.
Международната дейност се управлява от Център „Международна дейност и мобилност”.
Освен администрирането на международната кореспонденция и на задграничните командировки
на преподаватели, студенти, докторанти и служители, тази дейност обхваща също: участие в
международни образователни и изследователски програми и проекти, членство в международни
организации, двустранно сътрудничество с висши училища в страни от ЕС и извън него,
организиране и провеждане на международни изяви в областта на архитектурата,
строителството, геодезията и висшето образование.
Дейността се ръководи от стратегическите цели, заложени в Стратегията за
интернационализация, публикувана на сайта на УАСГ. Приетата стратегия е съобразена с
целите и задачите, определени в национален план в управленската програма на Министерство на
образованиетои и други стратегически документи.
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И МОБИЛНОСТ
Центърът развива своята дейност на основата на Правилника за осъществяването на
дейността по международното сътрудничество и европейската интеграция в Университета по
архитектура, строителство и геодезия, Ръководство за управление на децентрализирани
дейности по ЕРАЗЪМ + за 2021г. и приети двустранни споразумения и договори за
сътрудничество. Центърът обработва и оформя цялостната документация по организация,
управление и провеждане на студентската и преподавателска мобилност, както и сключването
на двустранни споразумения и договори. Центърът изготвя необходимата документация,
свързана с командировките в чужбина на студенти и преподаватели.
През периода 2020-2021, въпреки усложнените пандемични условия, Центърът за
международна дейност и мобилност отново организира няколко кампании по кандидатстване за
мобилност на студенти в чуждестранни висши училища и продължи да се занимава с приема и
организацията на обучението и престоя на пристигащите студенти по програма „Еразъм+” от
всички университети-партньори.
Проведе се подготовка и кандидатстване за Харта на УАСГ за следващия програмен
период по програма Еразъм+. В резултат от усилията на УАСГ беше успешно присъдена нова
харта за участие в програмата за пеиода 2022-2028.
Центърът за международна дейност и мобилност започна работа по подготовка и
организация на всички дейности в съответствие с новите изисквания на програма Еразъм+ по
задължителната инициатива на ЕК: „Еразъм без хартия“. Инициативата предполага
задължително преминаване на всички процеси по администриране на дейностите по програмата
в електронен формат и употребата на редица електронни платформи.

I.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
1. Програмни държави – партньори

Към този момент, броят на университетите партньори, с които има сключени двустранни
споразумения с Програмни държави по програма Еразъм+, е 117 университета от 28 държави.
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59 от тези споразумения обхващат дейности и мобилности за АФ, 29 са действащите
споразумения за ГФ, 56 – за СФ, 9 – за ФТС и 9 –ХТФ.
Усложнената ситуация с пандемията от Ковид-19 и въведените ограничения
възпрепятстваха сключването на нови споразумения и разширяването на дейността, но беше
подписано споразумение с Университет на Будапеща за технологии и икономика. ЦМДМ
договори и ново споразумение с ESITC Paris – Парижко висше училище по строително
инженерство, което предстои да бъде сключено за новия програмен период.
През 2021г. беше подновено Споразумението за двойна диплома по строително
инженерство между УАСГ и Националното училище по мостове и пътища в Париж (Ecole
Nationale des Ponts et Chaussees – ParisTech).
По-голямата част от текущите двустранни споразумения бяха предоговорени от ЦМДМ
за удължението им за 2021/2022 година, докато стартира новата програма Еразъм и станат ясни
нейните условия. Партньорите на УАСГ в Германия, Франция, Италия, Испания, Белгия,
Португалия, Полша и др. потвърдиха своето желание за сътрудничество с УАСГ, което
осигурява добра основа за подновяването на всички договори за новия програмен период по
програма Еразъм+ за периода 2022-2028.

2. Партниращи държави – партньори
Пандемичната ситуация се отрази на изпълнението на спечелените проекти за обмен на
студенти и преподаватели с партньорите ни от трети страни - с университетите от Руската
Федерация, Тунис, Казахстан и Украйна.
Въпреки усложненията, през летния семестър на 2020 беше изпълнена голяма част от
заложения брой студентски мобилности по проектите с Руската Федерация, Казахстан и
Украйна.
Центърът за международна дейност и мобилност поиска официално удължаване на
всички проекти, засегнати от условията на пандемията Ковид. Всички текущи проекти за обмен
с отпуснато финансиране бяха удължени, за да бъде осигурено тяхното качествено изпълнение
при подобряване на условията в международен план.
Университетите-партньори от партниращите държави, които участват в одобрените
проекти, потвърдиха своята готовност и желание да продължат сътрудничеството с УАСГ и
през следващия програмен период 2022-2028.
Договорите по програма Еразъм+ с Партниращи държави за кредитна мобилност са 23.


ПАРТНЬОРИ С ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ:

Държава, Град

Име на университет

Фак.

Год.

Виетнам, Ханой

Национален Инженерно-строителен университет
Ханой (National University of Civil Engineering)

АФ/СФ

2016-2017

Сърбия, Ниш

Университет на Ниш (University of Nis)

ХТФ/СФ

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Сърбия, Нови сад

Университет на Нови Сад (University of Novi
Sad)

ХТФ/СФ

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Русия, Москва

Московски държавен строителен университет
(Moscow State University of Civil engineering
/MGSU/ )

ХТФ/СФ

2018-2019
2019-2022
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Русия, Санкт
Петербург

Държавен университет по Архитектура и
строителство Санкт Петербург (Saint-Petersburg
State University of Architecture and Civil
engineering )

АФ
СФ

2018-2019
2019-2022

Русия, Москва

Московски държавен университет за геодезия и
картография (Moscow State University of Geodesy
and Cartography /MIIGAiK/ )

ГФ

2018-2019
2019-2022

Казахстан, Алмати

Международна образователна корпорация
(Kazakh Leading Academy of Architecture and
Civil Engineering /KAZGASA / )

АФ
СФ

2019-2022

Украйна, Суми

Държавен университет на Суми (Sumy State
University)

АФ/СФ

2019-2022

Тунис, Сфакс

Университет ИПСАС (IPSAS University)

АФ/СФ

2019-2022

Фак.

Год.



ПАРТНЬОРИ СЪС СКЛЮЧЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ:

Държава, Град

Име на университет

Бразилия, Бело
Хоризонте

Университет Фумек (Universidade Fumec)

АФ
СФ

2015

Грузия, Тбилиси

Грузински Технически Университет (Georgian
Technical University)

СФ

2015

Косово, Прищина

Университет на Прищина (University of Prishtina)

ГФ

2015

Русия, Томск

Томски държавен архитектурно-строителен
университет (Tomsk State University of
Architecture and Building )

АФ/СФ

2015

Русия, Перм

Пермска държавна селскостопанска академия
„Академик Прянишников” (Perm State
Agricultural Academy named after D.N.
Pryanishnikov)

АФ

2015

Русия, Челябинск

Южно-Уралски държавен университет (South
Ural State University /SUSU/)

АФ

2015

Русия, Москва

Руски държавен аграрен университет
„Тимирязев” (Russian Timiryazev State Agrarian
University)

ГФ

2015

Русия, Москва

Държавен университет по земеустройство (ГУЗ)
(State University of Land Use and Planning)

ГФ/АФ

2015

Русия, Ставропол

Севернокавказки федерален университет (North
Caucasian Federal University)

СФ

2015

Украйна, Харков

Харковски национален университет за градско
стопанство (Beketov National University of Urban
Economy in Kharkov)

ГФ

2015

Украйна, Одеса

Държавна Академия по Строителство и
Архитектура Одеса (Odessa State Academy of
Civil engineering and Architecture)

АФ/СФ

2015
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Албания, Тирана

Политехнически Университет на Тирана
(Polytechnic University of Tirana)

ГФ

2019

Армения, Ереван

Национален Университет по Архитектура и
Строителство на Армения (National University of
Architecture and Construction of Armenia )

ГФ

2018

Сирия, Латакия

Университет Тишрин (University of Tishreen)

ХТФ
ФТС
ГФ/СФ

2016

3. Мобилност на студенти и преподаватели през периода януари 2020юни 2021г.


Програмни страни (КА103)
Студенти изходяща мобилност
Студенти входяща мобилност
Преподаватели изходяща мобилност
Служители за обучение изходяща мобилност
Преподаватели входяща мобилност



Партниращи страни (КА107)
Студенти изходяща мобилност
Студенти входяща мобилност
Преподаватели изходяща мобилност
Преподаватели входяща мобилност

II.

47
39
0
0
2

4
10
0
0

ПРОГРАМА CEEPUS

(Централноевропейска програма за обмен в университетското образование),
Споразумение между Р. Австрия, Р. България, Р. Унгария, Р. Полша, Словашката република, Р.
Словения, Чешка република, Р. Хърватска и Румъния)
През отчетния период ХТФ има участие в две мрежи по програмата ЦЕПУС. Първата, с
дългогодишни традиции в ХТФ е мрежата по „Строително инженерство“ с координатор доц.
Мария Маврова-Гиргинова. Втората, започнала през 2016 г., е по „Приложна
хидроинформатика“, с координатор гл. ас. Владимир Кукурин.


Мрежа „Строително инженерство“ – Проект CIII-BG-0022-11-1516 с CEEPUS;
координатор: доц. д-р инж. Мария Маврова –Гиргинова. УАСГ е водещ партньор;



Мрежа „Приложна Хидроинформатика“ – Проект CIII-RS-1112-01-1617-M-102295
с CEEPUS; координатор: гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин.

Поради ограниченията за пътуване мобилности не са осъществени.
III.

ДРУГИ СПОРАЗУМЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СЪБИТИЯ

Сключени двустранни споразумения:


Споразумение за сътрудничество с „Тамбовский государственный технический
университет“, гр. Тамбов
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Други участия:
През февруари 2020 г. се проведе редовната практика на катедра „История и теория на
архитектурата” в Италия: Ферара – Арецо – Флоренция – Пиза – Болоня.
IV.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ по програма Horizont 2020, COST, ERASMUS и др.

Заместник-ректорът по Евроинтеграция и международното сътрудничество отговаря за
участието на преподаватели от УАСГ в международни проекти и програми към Европейския
съюз. Всяко участие на преподаватели по програмите Хоризонт 2020 и COST се удостоверява и
потвърждава.
Международни изследователски проекти на УАСГ финансирани по програми
Европейския съюз
Наименование на проекта

Начало – Край

Бюджет

на

Участници

13742228,64€ Доц. д-р арх. М. Ташева
324695

H2020
URBiNAT

01.06.2018 -60 мес.

FREEDAM PLUS
RFCS

01.06.2020 -24 мес.

1330638,2€ Доц. д-р инж. Цв. Георгиев
33350
Проф. д-р инж. Н. Рангелов

BeSMART
H2020

01/05/2021 –36 мес.

доц. д-р арх. Ст. Иванова
545986,25 €
Проф. д-р инж. Ф. Рангелова
25875

BUS-GoCircular
Хоризонт 2020

01.09.2021 - 30 мес.

доц. д-р арх. Ст. Иванова
999893,75 €
Проф. д-р инж. Ф. Рангелова
25656,25

597888 SWARM
Erasmus+

2018-2021

25 596 €

Доц. д-р инж. Петър Филков

598503 HURBE
Erasmus+

2018-2021

47 627 €

Доц. д-р арх. Милена Ташева

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОНННИ
ТЕХНОЛОГИИ (УЦИТ)
Основните области на информационното обслужване на Университета, които се
извършват от УЦИТ, се състоят в поддържането и доизграждането на университетската
компютърна мрежа, поддържането в експлоатационна пригодност на компютрите на
преподаватели, служители и в компютърните лаборатории, създаването, поддържането и
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архивирането на глобалните бази данни за нуждите на УАСГ, поддържането на Интернет сайта
на Университета и изграждане и поддържане на системата за електронно обучение.
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Информационните системи на УАСГ се разработват и внедряват в зависимост от
изискванията на Ръководството за наличие на данни, които да му помагат при вземане на
решения. Другата цел на внедряването на тези системи е набавянето и изпращането на
информация на висшестоящите институции (МОН и др.) за изграждане на национална база
данни и контрол.
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Системата е разработена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд по проект „Електронни Форми за Обучение в
Строителството, Архитектурата и Геодезията ЕФОСАГ“.
Основните функционални характеристики на системата са:


Модерен и лесен за навигация интерфейс;



Всеки потребител има на разположение свой личен работен панел, чрез който може да
администрира курсовете си, да преглежда поставените му задачи и т.н.;



Платформата притежава множество функционалности, които улесняват комуникацията,
както между обикновените потребители, така и между потребители-преподаватели, като
например форуми, речници и др.;



Чрез календара потребителите могат да проследяват крайните срокове, зададени в даден
курс, да следят организираните групови срещи, да научават за нови видео лекции,
задания за курсови работи и срокове за тях, дати за изпити и др.;



Потребителите могат да активират функция за получаване на уведомление при
поставянето на нови задачи, при публикуването на нови съобщения във форумите, като е
налична и възможност за изпращане на персонални съобщения;



Налични са и възможности за проследяване на постигнатия образователен напредък.
Системата предоставя на преподавателите богата палитра от възможности:



Преподавателите могат да създават и управляват курсове, които да отговарят на
разнообразни нужди и изисквания. Курсовете могат да бъдат направени така, че да са
подходящи за различни видове образователни подходи (самостоятелно обучение или
обучение с преподавател) и форми на обучение (онлайн или смесена);



В платформата са налични възможности за сътрудничество при създаването и
предоставянето на съдържание;



Системата разполага с опции за свързване с външни ресурси, като например обучителни
материали от други уеб сайтове;



Преподавателите могат да интегрират мултимедийните файлове в курсовете;



Членовете на групите могат да споделят помежду си курсове, както и да разпределят
общите дейности, улеснявайки по този начин работата на целия екип;



Преподавателите могат лесно да управляват системите за оценяване и самия процес.

В системата има над 6000 регистрирани потребители, като част от тях са на вече
завършили студенти. Постепенно системата започна да придобива популярност сред
преподавателите, особено по-младите. Те бързо започнаха да оценяват нейните възможности и

62

улеснения при преподаването и администрирането на учебния процес. В момента има
регистрирани 384 курса на преподаватели в различни дисциплини.
През изминалата година на извънредна епидемична обстановка обучението на
студентите беше извършено предимно в електронна среда. За подобраване на качеството на
обучението екипът на УЦИТ прехвърли учебните дисциплини в най-съвременната версия на
Moodle, която е базова за системата за електронно обучение. Тази версия предлага много поголеми възможности за работа, по-гъвкъв интерфейс и не на последно място се предлага и
мобилна версия. Тази мобилна версия позволява на студентите и преподавателите да се
включват интерактивно в учебния процес и да могат да имат достъп до учебните материали по
всяко време и от всяко място.
За целите на електронното обучение на всички потребители (студенти и преподаватели)
бяха създадени акаунти в средата на Microsoft Office 365 и Google Workspace. Това позволи на
потребителите да се възползват от най-съвременните възможности и методи за обучение, които
се предоставят от световните гиганти в сектора. Тези платформи дават възможност на
ползвателите да използват видео-конферентни връзки в електронните класни стаи, споделяне на
файлово съдържание и др. Много от преподавателите разучиха и възможностите на системите
за електронно изпитване и тестване на знанията на студентите.
УНИВЕРСИТЕТСКА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
През изминалата година се Университетът кандидатства и успешно се приобщи към
общността на университетската система на Google Workspace. По този начин получихме достъп
до всички услуги, които се предлагат за университетите по света. Възползвайки се от това
предимство, създадохме пощенски кутии на всички студенти, преподаватели и служители в
Университета. Дългогодишните пощенски адреси и мейли на преподаватели и служители
успешно мигрираха на новия сървър. Сега всички в Университета разполагат с надеждна
пощенска кутия, която е достъпна по всяко време, от всяка точка на планетата. Пощенската
кутия е достъпна както от компютър, така и от мобилно приложение за смартфон за всички
платформи.
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „СТУДЕНТ“
Системата започва да се внедрява от началото на 1993 г., като отделни модули, работещи
независимо и обслужващи различни дейности, свързани с учебния процес. Въпреки
многократните доработки системата вече е изостанала от нормативната база и изискванията на
МОН за обслужване с информация.
В момента Университетът има огромна нужда от създаването на нова и на съвременно
технологично ниво система за администриране на студентите. Това ще доведе до много подобро и ефективно обслужване от страна на факултетните канцеларии, катедрите и т.н.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ
Системата за управление на студентските общежития е разработена по задание на
Министерството на образованието и науката и използването й стана задължително от началото
на 2017 г. Това е единна система за всички висши училища в България и нашият Университет е
един от първите, ако не и първият, който ефективно е внедрил системата и се възползва от
всичките й възможности. Обхваща всички дейности по настаняването, преместването,
събирането на наемите и различните отчети, изготвяни за нуждите на ръководството на звено
„Студентски общежития и столове”. Новата система позволява онлайн комуникация с базата
данни на Министерството, контрол на наемателите, следи се за ефективността при настаняване
и управление на имотите. Системата позволява разделно заплащане на наема и комуналните
услуги, ползвани от наемателите. Друга съществена възможност на системата за начисляване на
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лихва за неплащане в срок на наема и/или комуналните разходи доведе до значително
завишаване на навременната събираемост на наемите.
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „БИБЛИОТЕКА“
Системата се внедрява от 1995 г. След няколко доработки в момента включва:


Заявяване, обработка и класиране на изброените фондове;



Разпечатване на каталожни фишове;



Стандартни счетоводни справки;



Тематични бюлетини и други;



Работа с баркод при обслужване на читателите.
Към момента са въведени много от библиотечни единици, налични в библиотеката на

УАСГ.
ИНТЕРНЕТ САЙТ НА УАСГ
Настоящият сайт на Университета е разработен преди десетина години, като през
последните няколко години започна сериозно да се използва от преподаватели и служители.
Сайтът се превърна в основно средство за бърза и лесна комуникация между преподаватели и
студенти. При разработването му е замислен да се администрира и поддържа до голяма степен
от самите ползватели, но през дългогодишната му употреба и донякъде недобросъвестното му
администриране, в момента сайтът е претрупан и труден за използване. Глобалното управление
на сайта се поддържа от системното звено на УЦИТ.
В момента се работи по разработване и усъвременяване на нова версия на сайт на УАСГ.
СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ“
По желание на Учебен отдел през миналата година беше разработена система за
електронно отчитане на учебната заетост на преподавателите Системата позволява не само
електронно попълване на отчетите, но и автоматично извършване на някои проверки, свързани
с коректното отчитане на броя на часовете, дисциплините, групите и подгрупите. Въвеждането
на тази система значително ще облекчи администрирането, обработването и коригирането на
отчетите. В момента системата се тества и се надяваме скоро да бъде въведена в експлоатация.
СИСТЕМА „АНКЕТИ“
През изминалата година беше пусната в работна среда система за провеждане на анкети.
Тя позволява да се анкетират потребителите по въпроси, представени от Ректорското
ръководство. Системата позволява електронна статистическа обработка на резултатите от
анкетите.
УНИВЕРСИТЕТСКА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА
Основното предназначение на компютърната мрежа е осъществяване на свързаност
между отделните компютри в мрежата и сървърите на Университета. Чрез нея се осигурява
непрекъснат, бърз, сигурен и безопасен достъп до Интернет. През годината за основен
доставчик на интернет услуга беше избрана компанията VIVACOM. Университета разполага с
резервен доставчик в лицето на А1 при случай на нужда.
Звено „Администриране на системи и мрежи“ на центъра с много усилия успява да се
пребори с многобройните атаки за неправомерно влизане в сървърите на УАСГ. Това звено,
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заедно със звеното „Техническа поддръжка“ се занимава и с безпроблемната работа на
компютрите в Университета.
През последния месец беше изградена мрежа за безжичен интернет на територията на
корпус А от новата сграда. Планира се разширяването на тази мрежа в помещенията на корпус
Б за следващата година. В момента започна мащабен ремонт на сградата на Ректората, при
което ще се извърши цялостна смяна и модернизация на университетската мрежа в сградата.
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ
Звеното „Предпечатна подготовка и електронен архив“ използва най-съвременните
компютърни технологии, с помощта на които бързо и качествено се подготвят учебници,
справочници и други помощни материали за учебния процес. Това звено се занимава с
подготвянето за печат на ръкописите на статиите за Годишника на Университета. В момента
статиите от последните 30 броя на Годишника могат да се четат безплатно на сайта на
Университета. Това ще спомогне за по-широкото му разпространение сред специалистите по
света, разпознаваемост и цитиране. Като следваща стъпка, може би, ще бъде списването на
Годишника изцяло на английски език.
В звеното се извършва подготовка, проверка, печатане и изпращане в МОН на всички
дипломи на студентите випускници от Университета. Служителите се занимават и с
архивирането на всички материали от гореспоменатите дейности.
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ДЕЙНОСТИ НА ЗВЕНАТА, ПОДЧИНЕНИ НА ПОМ.-РЕКТОРА
Правата и задълженията на Помощник ректора законово са уредени с промените в
Закона за висше образование.
ОТДЕЛ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
В отдела се осъществява дейността по администриране и заплащане на персонала.
През отчетния период са проведени 3 процедури за заемане на академична длъжност
„професор“, 4 процедури за академична длъжност „доцент“ и 20 процедури за академична
длъжност „главен асистент“. През 2020г. са назначени 25 преподаватели и 25 служители, а
освободените са 14 преподаватели и 43 служители. От 01.01.2021г. до момента са назначени 5
преподаватели, 19 служители (в т.ч. 11 за УСБ „Семково“), а са освободени 3-ма преподаватели
и 19 служители (в т.ч. 11 от УСБ „Семково“). Съгласно подписан със синдикалните
организации Колективен трудов договор, считано от 01.01.2020г. и 01.01.2021г. бяха увеличени
заплатите на работещите в УАСГ, а през месеците декември и май, беше изплатено
допълнително материално стимулиране в размер на 100 лв.бяха увеличени заплатите на
работещите в УАСГ със 100 лв. (с изкл. на получаващите МРЗ).
При извършени проверки от екипи на: Сметна палата и Министерство на образованието
и науката не са констатирани нарушения, отнасящи се до дейността на отдел „Човешки
ресурси“.
ОТДЕЛ “КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”
В отдела работят 14 служители, разпределени в секторите: “Контрол, нормиране и
технически архив”; “Поддръжка и ремонт на ОВ, ВиК и Ел. инсталации” и “Поддръжка и
ремонт по АС част”.
Отчетът на отдела обхваща периода от януари 2020г. до май 2021г. включително.
Постъпилите доклади в отдела от катедри и факултети за СМР и обзавеждане, одобрени
от Ректора и пом.Ректора на УАСГ са изпълнени.
Основни ремонти:
През септември 2018 г. бе стартирана открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:“Строително ремонтни работи,включително аварийна и текуща поддръжка
на сградния фонд на УАСГ-гр.София“,като през октомври месец се сключи договор с фирмата
,която спечели.
През 2020г. фирмата извърши следните СМР:
- Основен частичен ремонт на покрива на бл.11 .
- Основен ремонт на водопровод от поцинковани тръби 2“ в бл.11 и бл.12
- Авариен ремонт на водопроводната инсталация захранваща санитарните помещения на
Физкултурен салон 2 и бл.12
- Основен ремонт на Физкултурен салон 2
- Текущ ремонт на пейки в двора на Ректорат-УАСГ
- Текущ ремонт на покрива над ет.4, бл.12
- Текущ ремонт на тоалетни на ет.1-Ректорат
- Текущ ремонт на северозападна фасада на бл.13
- Основен ремонт на плосък покрив над ет.12,бл.2
- Текущ ремонт на осветлението на Аула “Максима“
- Текущ ремонт на воронки и ВТ на покриви на бл.2 и бл.6
- Текущ ремонт на покрив и ВиК щрангове на ет.4 –УСБ “Семково“
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- Основен ремонт на четири стаи и подмяна на дограма на 4 стаи в УСБ “Семково“
През 2021г. до май месец фирмата извърши следните СМР:
- Текущ ремонт на водопроводната инсталация захранваща бл.12 и Възстановителния
център
- Подмяна на водопроводната инсталация от поцинковани тръби 2“ вкл.фасонни части и
СК захранваща бл.1
- Разваляне на модели в лаб. “Железници“ и лаб. “ПС и напоителни системи“, пренасяне
на модели от лаб. “Железници“ в лаб. “ПС и напоителни системи“, бл.1. Пренасяне на
оборудване от лаб. “Пътища“ в бл.12
- Изработка на ново ел.табло за ПС на УСБ“Веринско“.
Изпълнени са множество текущи и аварийни ремонти по поддръжка на сградния фонд от
електротехниците, ОВ техниците, дърводелеца,водопроводчиците и бояджиите.
През 2020г с външни фирми се изпълниха следните дейности:
1. Изработка и доставка на офис мебели с прегради от плексиглас за защита от Ковид-19.
2. Откриване на течове в подове и стени чрез термокамера.
3. Ремонт на алуминиеви щори, подмяна на стара дървена дограма с алуминиева, смяна на
счупени стъклопакети с нови.
4. Отпушване на площадкови РШ с специализирана техника.
5. Циклене и лакиране на паркет при ремонт на кабинети
6. Кастрене на дървета и премахване на опасни дървета
СЕКТОР „УЧЕБНО-СПОРТНИ БАЗИ“
Работата на Учебно-спортните бази на УАСГ през отчения период бе под влияние на
пандемията. В тази връзка и в съответствие с издадените от Министъра на здравеопазването
заповеди, бяха въведени ограничителни мерки за преустановяване на учебните практики и
използването на базите.
УСБ „Семково” бе отворена за ползване при стриктно спазване на противоепидемичните
мерки за период от един месец през 2021г. Базата се обновява, като всяка година се ремонтират
по няколко стаи.
Базата на Веринско също не се ползва. В момента се изпълняват препоръките на ЧЕЗ за
ремонт на нашата част от електросъоръженията.
Базата във гр.Варна е отдадена под наем по Решение на АС, след проведен конкурс.
Базата в Китен е в режим на съсобственост. Започналите преговори с другите
собственици се забавиха поради пандемията и възникнали трудности.
Базата в Панчарево е със статут на геодезически полигон.
СЕКТОР „НАЕМИ“
В изпълнение на изискванията на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника
за прилагане на ЗДС (ППЗДС) в компетентността на Сектор „Наеми“ на УАСГ под
ръководството и контрола на Помощник - ректора на УАСГ е осъществяването на дейностите
по управление с имоти, предоставени за стопанисване от Областна администрация София град
и Областна администрация Варна.
През 2020г. УАСГ са сключени краткосрочни и дългосрочни договори за наем с
юридически и физически лица на обща стойност
562 079.57лв. без ДДС.
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Платените суми на наетите помещения, зали, площи и геодезически инструменти и
други през 2020г. са както следва:
1. на територията на УАСГ и Студентски град –504 587.60 лв.
2. УОБ”Варна” - 27 000.00 лв.
3. АУЛА МАКСИМА – 17 666.67 лв.
4. други зали /учебни и спортни/ – 6 701.00 лв.
5. рекламни площи – 20.00 лв.
6. геодезически инструменти – 50.00 лв.
7. наемател в апартамент в кв.“Дружба“ – 999.96 лв.
8. наем площ – 2 246.67 лв.
9. наем паркинг – 1 000 лв.
10. наем на земеделска земя УАБ „Веринско“ – 1 807.67 лв.
Несъмнено COVID-19 се отрази върху договорите за наем на УАСГ в сферата на
услугите, която беше една от първите засегнати. Мерките, обявени със заповедите на министъра
на здравеопазването, както във връзка с извънредното положение, така в последствие за
ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, бяха основание за последващи
заповеди на Ректора на УАСГ, свързани с преустановяване на присъствения учебен процес и
преминаване към дистанционно обучение на студентите. Това се отрази най-пряко и тежко
върху наемателите на УАСГ с книжарници, както и върху тези, чиято дейност е свързана с
ресторантьорство, продажба на кафе и закуски, спортна дейност.
В тази връзка многократно със свои заповеди се наложи Ректорът на УАСГ да прави
корекции на наема на засегнатите наематели за определени периоди, за да предотврати масово
прекратяване на договорите за наем по тяхно искане, поради невъзможност от плащане на
дължимото, свързана с наложилото се драстично ограничаване и преустановяване на дейността
им заради пандемичната обстановка.
Всичко това оказа неблагоприятно влияние и върху многократно провежданите
за няколко обекта на територията на УАСГ: първи и втори етаж в Нова сграда –
заведения за бързо хранене без продажба на алкохол с висока концентрация на първи
етаж в Нова сграда и на територията на Студентски град, бл. 36А – обект със
предназначение.

търгове
кафета,
и втори
същото

Поради наложената пандемична ситуация във връзка с разпространението на COVID-19,
вече повече от година УАСГ търпи много сериозни загуби в сферата на наемите. Наложи се
Ректорът да предприеме непопулярни икономически мерки с цел: запазване на договорните
отношения със засегнатите наематели, които до този момент са били коректни при изпълняване
на своите задължения.
Във връзка с гореизложеното, следва да се обобщи, че с провежданата към настоящия
момент наемна политика от УАСГ са изпълнени изискванията на съответните конкретно
посочени законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи тази дейност.
Макар и в усложнени пандемични условия, ръководството на УАСГ осъществяваше
постоянен контрол относно подготвянето, подписването и изпълнението на договорите за наем,
законосъобразното провеждане на процедурите по отдаване под наем на обекти на територията
на УАСГ и Студентски град, които продължиха през цялото време на кризата с коронавируса,
своевременното събиране на дължимите наеми, консумативи и неустойки от наемателите,
ефективното събиране на просрочени вземания от неизправните длъжници.
МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ
В звено МТС работи един служител по съвместителство. Всички заявки, подадени от
катедри, отдели и звена на Университета са изпълнени. По време на епидемичната обстановка
се закупуват необходимите дезинфектиращи средства.
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ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА
Телефонната централа е в добро състояние. Възстановени са 300 вътрешни телефонни
поста и външни абонатни номера към портиерните.
АВТОТРАНСПОРТ
Автопаркът на Университета разполага със следните автомобили: 1бр. автобуси, 2бр.
микробуси, 2бр. УАЗ-ки, 3бр. леки автомобила.
В автотранспорта на УАСГ работят четирима служители – трима шофьори и инспектор.
Шофьорите извършват и поддръжка на колите – диагностика, всекидневни прегледи,
монтьорска работа, тенекеджийство и бояджийство, текущи ремонти т.нар. “ТО1” (техническо
обслужване след пробег от 10000км.) и “ТО2” (техническо обслужване след пробег от
20000км.), както и подготовка на автомобилите за годишен технически преглед.
Ангажимент на звеното е заплащането на пътен данък, данък ПС и винетки, както и
застраховките “Гражданска отговорност“ и “Автокаско” за колите от автопарка.
Съгласувано с Финансово-счетоводен отдел е създадена система за отчитане на
разходите, касаещи автомобилния парк (разход на гориво, закупуване на резервни части,
застраховки и т.н.)
ПРОПУСКИ
В направлението работят двадесет и шест човека – един организатор и двадесет и пет
портиера, разпределени на пет входа на УАСГ. Стриктно се спазва редът за влизане в сградите
на УАСГ в съответствие с въведените от ръководството противоепидемични мерки.
ПОДДРЪЖКА КОРПУСИ
Отговорни за поддръжка на сградите на Университета са двама домакини: един за Аула
и Корпус А, и един за Корпус Б и Ректорат. Броят на хигиенистките е 40. За поддръжка
чистотата в сградите на Университета се ползват сертифицирани санитарни материали и
дезинфектанти, доставяни от звено МТС.
ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)
И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО (ПБЗН)
По линия на ЗБУТ: са извършени дейностите, изисквани от нормативните документи. В
края на годината стартира процедура по закупуване на работно облекло на всички правоимащи.
По линия на ПБЗН: извършена е комплексна проверка от районния инспектор при
Четвърта РС „ПБЗН” за спазване пожарната безопасност в Университета. Съставени са
разпореждания за констатирани нарушения с предписания за изпълнение, които частично са
изпълнени. Съгласно нормативните изисквания е сключен договор с лицензирана фирма за
поддържане на пожароизвестителните и пожарогасителни системи. Проверено е налягането на
вътрешните пожарни кранове. На крайните изходи на Нови сгради и част от големите учебни
зали, са монтирани брави „антипаник”. Извършена е профилактика на наличните
противопожарни средства (пожарогасители) в УАСГ и учебно спортни бази (Веринско,
Семково). Съгласно нормите за пожарна безопасност същите са обозначени с необходимите
стикери и са поставени на стойки.
АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ
Абонаментната поддръжка на асансьорните уредби се осъществява от фирми след
проведена процедура по ЗОП за избор на изпълнител за този вид дейност.
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За всички асансьори са извършени необходимите по нормативни документи проверки от
Държавната агенция МТН.
ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ
В деловодството работят двама служители. Все по-належаща е нуждата от въвеждане на
деловодна система и обособяване на Университетски архив предвид обема на обработваната
документация.
СЕКТОР „СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ“
През 2020г. приходите от дейността на ССО са се увеличили средно с 6.2% .Това се
дължи предимно на събрани стари задължения от живущи в общежитията.
Въпреки това ССО понесе сериозни загуби от Ковид кризата, като намаляха приходите
от наем на ниските тела, тъй като на два пъти беше редуциран наемът с цел да не се загубят
наематели.
В същото време, пак по повод Ковид кризата, напусна наемателят на ниското тяло в блок
34Б. Ниското тяло към блок 36А е свободно от две години и въпреки, че се обявява всеки месец
за отдаване под наем, едва през м.май 2021г. се намери наемател.
Поради постоянното увеличаване на цените на енергоносителите, разходите за
ел.енергия, студена вода, топла вода и отопление вече са над 60% от общите разходи на
Сектора.
Това налага в бъдеще да се предприемат мерки за реализиране на икономии, като една
част от консумативите се заплащат от живущите, което е практика в почти всички висши
училища. Въпреки, че една част от студентите по повод Ковид кризата, си бяха по родните
места, то друга не малка част останаха в общежитията и не можаха да се реализират сериозни
икономии на топлоенергия, тъй като не можеше да се спре изцяло отоплението.
Другото направление, по което се работи, е поетапно въвеждане на енергоспестяващи
мерки в Студентските общежития, които да доведат до икономия на средства за
енергоносители, като тези средства се насочат за подобряване на условията на живущите. В
тази връзка през 2020г. целево са подменени старите дограми, с ПВЦ дограма в 166 броя стаи
на живущи в блокове 33Б, 34А, 34Б и 35.
През 2020г. УАСГ продължи да търси финансиране за ремонти на общежитията и бяхме
включени в спиък на МОН за реновиране на блокове на висшите училища и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност. В края на 2020г. беше извършено енергийно обследване,
подготовка на документация и се обявиха две процедури по „Инженеринг (проектиране и СМР)
за въвеждане на мерки по енергийна ефективност, ремонт и обзавеждане на блок 35 и блок
61Б.“ Процедурите са на етап разглеждане на ценовите предложения на участниците.
През последните години значително се увеличи размерът на минималната работна
заплата (МРЗ) за страната, което доведе и до увеличаване на разходите в Сектора, тъй като 85 %
от състава е на МРЗ.
Постоянното нарастване на разходите води до това, че в последните години остават все
по-малко собствени средства за ремонти и оборудване.
Въпреки трудностите, в Сектора се извършват аварийни и текущи ремонти за поддръжка
на сградния фонд и такива по предписания на СРЗИ и 07 Служба по ПБЗН.
По съществени ремонти, освен текущата и аварийна поддръжка, които са извършени за
периода са следните:
1. Ремонт и обзавеждане на 18 броя стаи за настаняване на суденти по
международни програми;
2. Ремонт на стени и тавани на 26 броя бани;
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3. Смяна на подови настилки на 37 броя стаи.
4. Ремонт на коридори и фоиета(изкърпване, шпакловка и подмяна на подова
настилка);
5. Частична подмяна на вертикални щрангове на В и К инсталации;
6. Подмяна на спукани радиатори;
7. Ежедневна аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд и асансьорите.
Имайки предвид, че студентските общежития са с РЗП от 51 118 кв.м, и размера на
средствата, които остават за поддръжка на сградния фонд, се падат средно по 48 стотинки на
квадратен метър, за месечна поддръжка на сградния фонд, което е крайно недостатъчно. Тук не
са включени средствата за поддръжка на прилежащите терени към блоковете, включващи
косене, обезпаразитяване, подръжка на пътеки, външно осветление и др.
Въпреки различните трудности и най-вече Ковид кризата, благодарение на натрупаните
преходни остатъци през годините, сектор „Студентски общежития“ успя да премине без
сериозни сътресения и няма никакви задължения към доставчици.
Изпълнението на бюджета за 2021г. е в рамките на прогнозите. През първото тримесечие
на 2021г. има лек спад на приходите, но това тримесечие се характеризира с големи разходи за
енергоносители и малко приходи.
Освен гореописаните причини, тук се добавя и това, че през м.януари 2021г. технически
се реализира намаление на наемите на живущите в общежитията с по 50% за м.ноември и
м.декември 2020г.
През тази година е необходимо да се наблегне и на подмяна на оборудването в стаите на
живущите, тъй като е много старо и амортизирано.
1. Смяна настилка балатум по коридори в блокове 33Б и 34Б;
2. Ремонт на коридори – стени, таван, смяна балатум – блок 61Б – от 1-ви до 4-ти етаж;
3. Направа на канализационна система за ниското тяло на блок 36А;
4. Ремонт на асансьорно помещение в блок 34А по предписание на ДИТН;
5. Монтиране на разговорни уредби в асансьорите по предписание на ДИТН - във всички
блокове;
6. Направа на допълнителна инсталация и монтиране на звукови сирени за сигнализиране
при евакуация по предписание на ПБЗН - по всички блокове;
7. Частичен ремонт в бани, стаи и входни антрета по всички блокове – общо 39 броя;
8. Ремонт тераса на втори етаж в блок 61 Б, намираща се над помещение отдадено под
наем;
9. Подмяна спукани тръби на отоплителна инсталация и спукани отоплителни радиатори;
10. Смяна подгревател в абонатна станция – блок 35;
11. Текуща и аварийна поддръжка по АС, дърводелство, В и К, ЕЛ и отоплителна
инсталация.
Въпреки трудностите, вследствие на ограничаване на разходите и задържане на някои
плащания, сектор ‘‘Студентски общежития‘‘ приключи и тази година с излишък от 120 000
лева.
През 2019г. с част от тези средства е предвиден основен ремонт на вертикални щрангове
с прилежащи санитарни възли и антрета, както и подмяна на стара дограма в блок 34Б, а при
наличие на средства и в блок 35.
СЕКТОР „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ“
Сектор “Студентски столове” е в структурата на УАСГ и при осъществяване на
дейността си се подчинява на общите икономически правила за управление на УАСГ, като
работи в тясна връзка и се контролира от Ректора, Академичния съвет и Пом. Ректора на
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Университета. Съгласно правилника за управление и стопанисване, секторът сформира своите
приходи от бюджета и собствена стопанска дейност.
През периода м.01 до м.03.2020 г. и м. 09 до м. 11 2020 г. в стола за студенти бяха
направени значителни подобрения за разнообразяване на асортимента, с цел рационалното
изхранване на студентите: предлагане на аламинути, салати, разновидност от кисели млека,
сладкарски и захарни изделия, плодове. В сравнение с предходните години когато броят на
хранещите се в стола за студенти ежегодно намаляваше и студентското хранене достигна
минимум, през посочените периоди броят на хранещи се студентите се стабилизира. От
13.03.2020 г. бе обявена извънредна епидемична обстановка, което доведе до затваряне на
Университета, а това се отрази върху дейността на сектора, а на по късен етап работата в
столовете се поднови с изключително малък капацитет, спазвайки всички противоепидемични
мерки.
УАСГ е един от малкото университети, който разполага със стол за преподаватели и
служители. Предлага се меню с минимална надценка на храната. За съжаление много външни
организации, клиенти от СРС и други преместиха своята месторабота в други райони, което
наложи закриването на стола за външни посетители на терасата в комплекс 3/14 и сериозно се
отрази върху финансовите резултати на сектора. До м. Март 2020 г. в стола за преподаватели и
служители се организираха коктейли и кетъринг, които бяха подготвени и предложени от
обслужващия персонал на сектор „Студентски столове”. Въпреки усилията, приходите от
стопанската дейност в сектора (хранене на преподаватели и служители и провеждане на
мероприятия) са значително намалели, като приходите от проведени мероприятия са намалели
двойно от предходните години.
Сектор “Студентски столове” се контролира и от външни инстанции като Агенция по
безопасност на храните, Противопожарна охрана и Охрана на труда. При всичките многократни
проверки, извършени в обектите за хранене, не бяха констатирани нарушения.

ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ЦПЛ) И ЦЕНТЪР
ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ (ЦФКС)
Дейността през отчетния период беше съсредоточена върху изпълнението на учебния
план и програми за обучение по чужди езици и заниманията по спорт. Трябва да се отбележи,
че всички проблеми, възникнали в процеса на изпълнението, се решаваха успешно при добро
взаимодействие между двата центъра и Зам.–ректора по учебната дейност, качество и
акредитация. По отношение на повдигнатия на Академичен съвет въпрос за академичното
развитие на преподавателите от двата центъра ръководството продължава да отправя
необходимите запитвания в МОН за юридическа обосновка на възможностите за академично
израстване. До момента не сме получили задоволителен отговор.
Център „ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА”
1. Учебна дейност
Центърът обучава над 1000 студенти по следните дисциплини: специализиран
английски, немски, френски и български (редовни студенти от бакалавърски и магистърски
програми); специализиран английски (задочни студенти от СФ, ХТФ, ФТС и ГФ); английски
език за повишаване на ниво (чуждестранни кандидат-студенти). Обучението се провежда от 15
редовни преподаватели (плюс 1 в творчески отпуск през учебната 2020/21г.) и един хоноруван.
Специализираното обучение се води по учебници, написани от преподаватели от Центъра и
съобразени с профила на университета. Основната цел на специализираното езиково обучение,
а именно придобиване на знания и умения за професионална комуникация и боравене с научнотехнически текстове на чужд език от съответните научни направления, по които УАСГ
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подготвя специалисти, се осъществява по съвременни методики на необходимото ниво на
качество.
6 от 15-те зали в Центъра са оборудвани с компютри като в 4 от тях има достъп до
интернет. Техниката се използва изключително активно при обучението по специализиран
английски. В ерата на милтимедийното обучение, обаче, наличното оборудване е недостатъчно.
Необходимо е и останалите зали да бъдат оборудвани с необходимите компютри с достъп до
интернет.
По време на пандемията от Covid-19 обучението по чужди езици се провежда
изключително успешно онлайн. През учебната 2020/21г. 14 от 15 преподаватели работят в MS
Teams и се възползват от възможностите на системата, както и от многобройните онлайн
ресурси. Занятията по езици се посещават редовно и получават положителна обратна връзка от
страна на студентите.
4. Научно-изследователска дейност
В центъра има един хабилитиран преподавател – доцент по български език и един
преподавател притежава докторска степен. За съжаление, пандемията от Covid-19
възпрепятства обмяната на опит по проекта Еразъм+, в който преподавателите от Центъра
активно участват.
5. Учебно-материална база
Центърът разполага с основно ремонтиран учебен корпус от 15 учебни зали. Търси се
възможност за осигуряване на допълнителни зали предвид големия брой обучавани студенти.
Център „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ”
1. Учебна дейност
Центърът по физическо възпитание и спорт при УАСГ разполага с два физкултурни
салона, Възстановителен център и Зала за силова подготовка.
Учебният материал обхваща спортовете: футбол, волейбол, плуване, планинарство,
баскетбол, тенис на маса, аеробика, обща физическа подготовка.
Формите на занятията са изборно – задължителни.
По всички изброени спортове се участва с отбори във всички вътрешни, регионални и
държавни спортни състезания и универсиади, съвместно със Спортния клуб на УАСГ. В
отборите се включват студенти, участвали в спортно-състезателна дейност, тренирали в
дадения вид спорт и получили добра квалификация. Тези отбори представят Университета в
спортните състезания и са гордост за всеки един студент.
2. Спортна дейност
УАСГ участва в календара на АУС „Академик” със 13 отбора в различните видове
спортни дисциплини.
Нашият университет не е със спортна насоченост, но въпреки това отборите ни са
екипирани добре и бяха създадени нормални условия за тяхната подготовка. Налице са и
резултатите.
По всички изброени спортове се участва с отбори във всички вътрешни, регионални и
държавни спортни състезания и универсиади, съвместно със Спортния клуб на УАСГ. В
отборите се включват студенти, участвали в спортно-състезателна дейност, тренирали в
дадения вид спорт и получили добра квалификация. Тези отбори представят Университета в
спортните състезания и са гордост за всеки един студент.
Класирането в Националната универсиада 2020 г. е следното:
Представителният отбор по ПЛУВАНЕ - 6-мо място отборно;
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Представителният отбор по ХАНДБАЛ - 4-то място – мъже;
Представителният отбор по БАСКЕТБОЛ - 3-то място – мъже;
ЛЕКА АТЛЕТИКА – отборно 6-то място;
ТЕНИС – отборно – 4-то място;
СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ – 3-то място отборно.
Профилирано обучение по ски се провежда всяка зима на учебно спортната база
„Семково”, която разполага със ски-екипировка, лифтове, обработени писти и съоръжения.
Съдържанието на профилираното обучение е насочено към овладяване и усъвършенстване на
функционалното ниво, физическите възможности, активен отдих и технически умения на
студентите.
Вътрешната спортна програма на УАСГ не беше доста широка(поради пандемията).
3. Материална база
За съжаление залите за спорт, с които разполага УАСГ, са остарели и с нестандартни
размери. Преимущество обаче е, че са отоплени, което дава възможност за ефективното им
използване през цялата година. Единият физкултурен салон бе ремонтиран и се използва за
нуждите на центъра.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ
ГФО на УАСГ за 2020г. беше представен в МОН на 12.02.2021г. за разглеждане и
одобряване, а на 19.02.2021г., беше окончателно приет.
Основните финансови показатели са както следва:
Дейност «Бюджет»
Трансфер от бюджета на МОН – 17 199 295, в т.ч за издръжка на обучението 13 971 738
Среднопретеглен норматив 4 167 лв. /норматив 693 лв., к.2.4 от V до VІ курс, к.2.8 от III до IV
курс и к.3 за I и II курс/, средноприравнен брой учащи се 3530, коефицент за качество и
реализация 2.15
Получена субсидия – 12 476 109, Трансфер за осигурителни вноски и данъци – 4 723 186
Сума за възстановяване в 2021г. – 100 432 лв. /Разлика между подадените лимити за ОВ и
данъци, и реалното изпълнение за 2020 г./
Собствени приходи – 4 622 406 в т.ч.
-

2 226 245 такси за обучение – 48.2 % от всичики приходи
672 987 наеми от свободни площи и помещения - 14.6 % от приходите
1 370 714 наеми от студентски общежития – 29.7% от приходите
28 516 дивидент за 2019г.
52 601 продажба на земя, недвижим имот в район „Панчарево“
38 500 безвъзмездна финансова помощ по проект „Бузлуджа“
Други приходи

Разходи – 19 700 462, в т.ч.изплатени на касова основа в %
ФРЗ – 11 353 259 – 57.6%. Включва и 12 мсечни заплати за 2020г., наднормативна заетост на
щатния персонал, еднократно ДМС от 100 лв. и изплащане на сумата по 30 лв., за част от м.10,
м.11 и м.12/във връзка с извънредното положение/
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Др.възнаграждения и плащания на персонала – 794 536 – 4%.
Осигурителни вноски – 2 190 324 – 11.1%
Издръжка – 3 176 167 - 16.1%
Стипендии – 1 557 358 – 7.9 %.
Данъци и такси – 361 651 – 1.8%
Капиталови – 251 541 – 1.3%
Други – 15 625 – 0.1%
Показател: Максимален размер на задълженията към доставчици – 211 х.лв /Определен със
закон максимален размер 246 х.лв./
Общо трансфери – 17 356 130 /в т.ч субсидията от МОН/
През годината са извършени 8 корекции по бюджета.
Поради създалата се извънредна обстановка, приходите и разходите са значително по малки от приетия бюджет, което наложи и вътрешни корекции по бюджета. Въпреки
извънредното положение, на базата на оптимален график осигурихме ритмично извършване на
плащанията и предаването всички финансови отчети, справки и информации.
Дейност „НИД“ – сключени и действащи договори с Фонд“Научни изследвания и други
договори с научно-изследователски характер – 9 броя
Дейност „Приложни научни изследвания“ – отчитане на одобрени проекти за
научноизследователските разработки от субсидията за присъщата на висшето училище научна
дейност и издаване на научни трудове. Отчетени са 31 броя договори.
Дейност „Международни програми“ – отчетен проект „План за опазване и управление на
паметника Бузлуджа, финансиран от Фондация „Getti“ по програма.
Наличности по сметки към 31.12.2020г.
Бюджетна в лв. – 3 353 348 в т.ч.средста по ОП, средства по ФНИ и др.договори за научни
изследвания, остатъци от целеви средства за стипендии, както и по други партиди с целеви
финансирания.
Валутна в евро – 887 253 – Средства по договори с Европейския съюз (в т.ч. всички договори по
програмата Еразъм +).
Чужди средства – 231 569 – Банкови гаранции на юридически и физически лица.
Начислен дивидент от УАСГ ЦНИП ЕООД – 89 440 х.лв.
Натурални показатели по отчет – 648 щ.бр., в т.ч.
Висше училище – 567, ЦНИП – 2
Студентски общежития – 60
Студентски столове – 19
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Дейност „Средства от Европейския съюз“
Отчитане на проекти:
Финансирани от ЕК – проект ECHOES – АФ /приключил 2019, верифициран 2020 г.,
проект URBINAT – АФ, проект FIT-TO-NZeB – СФ /приключил 2019, верифициран 2020 г./,
проект FREEEDAM PLUS – СФ. Общо 4 броя.
Финансиране на програмата „Еразъм+“, включително всички договори по нея – 9 броя
финансирани от ЦРЧР и 2 броя с други финансирания, администрирани от ХТФ и АФ.
Финансирания по Оперативна програма „НОИР“ - проект „Студентски практики“,
проект „Наследство БГ“, проект „Чисти технологии за устойчива околна среда“ , ОП “Региони
в растеж“, проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в УАСГ“ и
проект „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП „Иновации и
конкуретноспособност“. Общо 5 броя.
При изпълнението на бюджета на УАСГ за 2020 г. са взети предвид изискванията
на ЗФУКПС, във всички структури и дейности, за законосъобразност и прозрачност,
както и спазването на определените приоритети в ЗДБРБ.
Извършван е стриктен контрол върху извършваните разходи от разпоредителите от
по-ниска степен, за законосъобразност и ефективност при разходването на бюджетните
средства.
УАСГ гарантира за достоверността и коректността на отчетните данни, въз основа
на създадената организация за проследимост, пълнота и достоверност на първичната
информация, с цел предоставяне на обобщени данни на начислена и касова основа.
ГФО със всички приложения се предава в МОН с подробни обяснителна записка, а
след предването се качва на сайта на УАСГ, до заверката от Сметната палата, когато
става публичен.
Във връзка с приетата от АС методика за формиране на годишните бюджети на
факултетите от 2018г., през 2019г. и 2020г. година бяха разработени прогнозни такива. Чрез
индивидуалния аналитичен сметкоплан на УАСГ за 2020г. отчитането на бюджета се извърши
по факултети, центрове и централен бюджет.
Кои са основните проблеми, които не дават точност на част от информацията в тях:
По приходната част – приходите от семестриални такси се отчитат счетоводно като
паричен поток по определени счетоводни сметки и параграфи, но информацията по факултети е
във факултетните канцеларии, което не дава възможност да отчетем точно получените по
факултети суми. Отчетената сума в размер на 75 % и коригирана с коефицента на приноса на
всеки факултет е разнесена по приходната част на факултетните бюджети и разликата от 25% е
отразена в централен бюджет.
По разходната част – показателите са унифицирани и отговарят на отчетните данни.
По приходната част, по разходната част, трансферите и натуралтиге показатели,
има показатели, които се нанасят извзънсчетоводно на базата на справки от учебния процес,
които са отбелязани в отчета по факултети.
С писмо №331/14.02.2020г. до Ректора, бяха поискани унифицирани натурални
показатели за 2020г. Поради създалото се извънредно положение, такива не бяха изготвени и
отчетните данни са по показатели от 2019г.
ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ
През отчетния период продължи развитието на системите за финансово управление и
контрол с оглед подобряване на управлението и постигането на основните цели на УАСГ.
При определяне на стратегическите цели и приоритети са планирани необходимите
човешки, финансови, времеви ресурси за обезпечаване на изпълнението им, предприети са
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необходимите действия за осъществяване на целите, съгласно новата Стратегия за развитие на
УАСГ през периода 2019-2023г., извършени са и промени в структурата на организацията.
Системите за финансово управление и контрол (СФУК) в УАСГ включват следните
взаимосвързани елементи: контролна среда, управление на риска, контролни дейности,
информация и комуникация, мониторинг.
Системата за финансово управление и контрол (СФУК) е приложима за всички
структури на Университета и нейна основна цел е да се осигури разумна увереност за постигане
на целите, като се спазват принципите за законосъобразност; добро финансово управление,
прозрачност и ефективност на процесите по планиране, разходване и осчетоводяване, анализ и
контрол, подобряване на процеса по взимане на решения и делегиране на правомощия.
Контролната среда има ключово значение за доброто управление на публичните
средства и е основа за развитието и функционирането на останалите елементи на СФУК. През
отчетния период продължи процесът по подобряване на контролната среда както в учебната,
така и в административната дейност.
„Стратегията по управлението на риска в УАСГ“ обхваща идентифициране, анализ и
контролиране на рисковете, които застрашават постигане целите на УАСГ. Разработен е риск
регистър, сформирана е работна група за наблюдение и управление на риска, която да
идентифицира и оцени рисковете, застрашаващи постигането на целите на УАСГ, определени
са длъжностни лица за следене, регистриране и докладване на рисковете, на всеки етап. През
годината бяха идентифицирани и оценени рисковете в УАСГ по показателите „влияние” и
„вероятност”, всички служители са запознати, с цел предприемане на мерки, ограничаване на
негативното влияние на рисковете до приемливо равнище и проследяването на реалния ефект
от тяхното овладяване, възможностите за тяхното ограничаване и намаляване.
В УАСГ са разработени и утвърдени оперативни и годишни планове и дейности, със
срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение. Прилагат се процедурите по разделянето на
отговорностите между отделните структурни звена и служителите. Разработени са редица
документи, подчинени на СФУК.
Контролните дейности на административната дейност, включително на бюджетния
процес, се прилагат ефективно и непрекъснато. Осигурeно е разпределяне на отговорностите и
са определени задължения на всички нива. На всяко ниво издадените документи за разходи се
съгласуват от съответните ръководители и се докладват. Отговорностите на служителите са
разпределени по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по
одобряване, изпълнение и осчетоводяване. Като цяло действащите контролни механизми,
правила и процедури осигуряват съответствие с нормативните и вътрешните актове. В УАСГ
има изградена система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово
задължение или извършването на разход, без подписите на ректора и лицето, отговорно за
счетоводните записвания или техен заместник. Ежегодно се актуализират нормативни
документи свързани с изпълнението на контролните дейности.
Предварителният контрол в УАСГ се осъществява съгласно „Инструкция за изграждане
система за предварителен контрол и система за двоен подпис“ от финансов контрольор и други
длъжностни лица, които се произнасят по законосъобразността на документите и действия,
свързани с финансовата дейност, с цел намаляване излагането на финансов и оперативен риск,
откриването и предотвратяването на грешки, загуби и злоупотреби. Предварителният контрол
се осъществява чрез проверки от финансов контрольор и други длъжностни лица с вменени
задължения, като проверката се извършва преди полагането на двойния подпис.
Планирането и възлагането на обществените поръчки се осъществява в съответствие със
Закон за обществените поръчки (ЗОП) и „Вътрешни правила за управление цикъла на
обществени поръчки в УАСГ“. При възлагането на обществени поръчки действат вътрешни
контролни механизми, чрез които се осигурява съответствие със законодателството и не се
допуска разделяне на обществени поръчки, непровеждане на процедури, включване на
дискриминационни изисквания за участие и др. През отчетния период бяха актуализирани
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вътрешните правила във връзка със задължителното използване на система „Електронни
обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
През отчетния период са прилагани съответните контролни дейности по осигуряване на
нормалното функциониране и надеждността на информационните системи на УАСГ от
„Университетския център по информационни технологии”. Създават се условия за осигуряване
на надеждна информация с оглед поемането на отговорност и вземането на правилни
управленски решения, благодарение на непрекъснато увеличаващия се информационен масив.
През периода е разработена изцяло нова версия на компютърната платформа за електронни
форми на обучение в УАСГ, която се използва активно за „учебен процес в електронна среда“,
като отговор на създалата се в страната извънредна ситуация. В УАСГ се използват утвърдени в
практиката и използвани от много училища и университети по света информационни услуги, с
цел провеждане на качествен и адекватен учебен процес.
Вътрешната комуникация в УАСГ се осъществява чрез интегрираната информационна
система. Потребители са всички преподаватели, студенти и служители в УАСГ, които имат
достъп до публикувани от администраторите данни.
Системата за мониторинг продължава да функционира с оглед постигането на увереност,
че дейността в УАСГ са изпълнява по начина по които е предвидено, осъществява се с цел
утвърждаване на пълноценно работещите практики, коригиране на непълноценните такива и
въвеждане на нови правила и процедури, чиято необходимост е установена.
Създадените задължителни документи за привеждане на дейностите по защита на
личните данни в съответствие с Регламента „Инструкция за обработване и защита на личните
данни на физическите лица в УАСГ“, „Политика за защита на личните данни на физически
лица в УАСГ“, „Политика за поверителност сайта на УАСГ“, „Процедура в случай на
нарушаване на сигурността на лични данни“, запазват действието си и през разглеждания
период.
В УАСГ съществува утвърден Етичен кодекс, с който са запознати ръководството и
служителите. Ръководени от етичните и организационни цели, всички споделят принципа, че
без професионален морал не може да има ефективна професионална дейност.
СФУК представлява цялостен процес, интегриран в дейността на Университета като
цяло и е отговорност на всички. Този процес цели да се постигне разумна степен на увереност в
реализирането на целите, надеждност на финансово-счетоводната информация, в съответствие
със законовите разпоредби и нормативни актове. Стремежът в това отношение винаги е бил да
се обхване процесът от възникване на задължението, неговото извършване под формата на
реален разход до отчитането и осчетоводяването.
В резултат на извършените анализи можем да направим заключение, че в УАСГ се
извършва непрекъснато подобряване и усъвършенстване на СФУК в съответствие с
изискванията на националното законодателство и водещите добри практики.
При оценка на общото състояние на адекватността и ефективността на СФУК е отчетена
необходимостта от продължаване на целенасочените усилия за подобряване на управлението на
риска, насочване на усилията към мониторинг на идентифицираните рискове.

ИЗДИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕСТИЖ НА УАСГ
През изтеклия отчетен период дейностите, посветени на издигането на престижа на
УАСГ, както и целият живот на Университета, бяха под въздействието на създалата се в света
ситуация на изолация около Коронавируса. Въпреки това, работата продължи дотолкова,
доколкото наложената ни ситуация го позволяваше.
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ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРИВЛИЧАНЕ НА СТУДЕНТИ
Дейности, насочени към привличане на български студенти
И през изминалия отчетен период основна грижа на ръководството на Университета бе
увеличаването на броя на студентите. Необходимо е да се отчете фактът, че ситуацията в
страната продължава да бъде неблагоприятна по отношение на броя на завършващите средно
образование. Освен малката бройка на зрелостниците, които се явяват потенциални
кандидатстуденти, притеснително е и неудовлетворителното ниво на математическата
подготовката на същите. И няма как този факт да не е притеснителен, имайки предвид, че
математиката се явява базисна за изучаваните в УАСГ специалности. Това е действителността,
с която сме длъжни да се съобразяваме!
През 2020 г. продължи работата ни с фирма ”Експлора БГ” ООД за провеждане на т. нар.
„дигитален маркетинг”. За целта бе обновена създадената през 2019 г. лендинг страница
(apply.uacg.bg), към която да се насочват всички, проявили интерес за обучение в УАСГ. В
следствие тази кампания, в гугъл средата, реклами за УАСГ са показани над 2200000 пъти, във
фейсбук средата, рекламите са достигнали до 180000 уникални потребители. Посочените числа
говорят за едно много добро насищане с реклама на заинтересованата аудитория.
Следвайки добрата практика от предходната година, през март 2020 г. стартирахме
отново дните на отворени врати. Поради създалата се епидемична обстановка, те се проведоха
като събития „на живо“ през платформата Фейсбук. Реализираха се отново пет събития,
ръководени от петте факултета. В цялата кампания, за пореден път, много активно се включи
Студентски съвет на УАСГ. В началото имаше известни неудобства от техническо естество, но
с повече работа от наша страна, постигнахме едно добро качество на живите предавания.
В началото на учебната 2020/2021 г. бе отбелязан ръст на записалите се за студенти в
сравнение с предходните години. Много трудно може да се оцени на какво се дължи този ръст,
но допускаме, че известен принос в това имат и гореописаните мероприятия.
Истината изисква да отбележим, че това покачване може да се дължи и на
преорентирането на голяма част от студентите да следват в страната, поради тежката
епидемична обстановка в Европа.
За подсилване на присъствието ни в медиите, сключихме договор с вестник „Стандарт“
за регулярно отразяване на университетските събития. В момента е в ход представянето на
всеки от факултетите в хартиеното и електронното издание на вестника.
На базата на работата през 2020 г, бе проведен критичен анализ на постигнатото с фирма
„Експлора БГ“ ООД, който установи, че е невъзможно да се даде количествена оценка на
дейността на фирмата.
В тази връзка, в началото на 2021 г, се взе решение да се смени подходът. Създаде се 7стъпков анализ на потребителските групи, към които да се насочва комуникацията на
рекламните послания и „продажбените фунии“. Оформи се предложение, което се предлага на
потребителите за целите на кампанията. Създаде се посланието (копирайтинга) към
потребителските групи, както и уеб страниците от „продажбените фунии“. За управлението на
всички тези дейности бе сключен договор с фирма „Интерактив Орб“ ООД.
Премина се към една изцяло нова комуникационна стратегия. Вместо да изчакваме
кандидат-студентите да се свържат с нас, чрез специално създадена за целта платформа,
младежите се записват в удобно за тях време, а екипът на УАСГ се свързва с тях по телефона и
отговаря на всички интересуващи ги въпроси. Този подход се оказа изключително ефективен и
до края на месец май, са реализирани над 250 консултации с наистина заинтересовани от
следване в УАСГ кандидат-студенти.
Резултатите от тези ни действия ще бъдат видни през септември, т.е. в началото на
учебната 2021/2022 г., като отново те ще бъдат анализирани и ще бъдат направени препоръки за
следващи действия.
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Дейности, насочени към привличане на чуждестранни студенти
В тази дейност се вложиха значителни усилия, но до реален резултат не се стигна,
поради изключително тежката епидемична обстаноска в целия свят.
На два пъти (през 2020 г. и 2021 г.) се подготвяха работни споразумения за провеждане
на международна образователна програма за студенти от Техническия университет Гуджарат –
Индия, като и двата пъти се отлагаха. Беше предвидено програмата да включва, както
теоретични, така и практически обучения в две направления – архитектура и строително
инженерство. Предварително записаните студенти бяха по над 50 всяка една от годините.
Надяваме се през следващата (2022 г.) епидемичната обстановка да се измени в
положителна посока и да продължим тази отлично започнала през 2018 г. програма.
КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР ПРИ УАСГ
През отчетния период Кариерният център на УАСГ бе обект на сериозен интерес от
страна на различни работодатели – частни и държавни компании. За съжаление, нуждите на
строителния бранш надхвърлят в значителна степен броя на студентите, изучаващи съответните
специалности.
До въвеждане на извънредната епидемична обстановка през март 2020 г., в Кариерния
център бяха проведени множество срещи със значими работодатели и бе договорено
провеждането на разнообразни събития, по време на които работодателите да представят пред
студентите на УАСГ привлекателните страни на своите бизнеси. За съжаление, последвалото
практически затваряне на страната, отмести тези идеи за известно време.
В края на 2019 г. бе пусната в действие онлайн платформа, позволяваща по-лесна и
бърза връзка между студенти и работодатели. Към 05.2021 г. в нея има 23 фирмени профила и
50 студентски профила. Създадената база данни в Microsoft Access съдържа информация за 23
фирми, 39 настоящи и 183 завършили студенти.
Създадената фейсбук група на Кариерния център има над 170 последователи.
Кариерният център оказва постоянно съдействие на фирми с публикуване на обяви за
свободни работни позиции и за платени студентски стажове, като по този начин дава полезна
информация на студентите, както по отношение на възможностите за почасова работа по време
на следването, така и по отношение на свободните позиции в бранша за завършили
специалисти.
През 2021 г. УАСГ стана партньор с дир.бг с проекта „идеалният кандидат“ и CareerHub.
Продължава партньорството с Career Show. Тези партньорства допринесоха за
популяризирането на УАСГ сред обществото.
През отчетния период Кариерният център установи контакти с множество чуждестранни
компании, които имат интерес да приемат на платен стаж току що завършили студенти по
програмата Еразъм на ЕС. Интересът на чуждите фирми е изключително висок, което по
директен начин говори за много доброто ниво на образованието, предоставяно във всички
специалности на УАСГ. За съжаление, поради тежката епидемична обстановка в целия свят, до
момента няма практическа реализация по това направление, но се очаква с отварянето на
границите, да се пристъпи към реализация на тази толкова интересна и полезна за
възпитаниците на УАСГ програма.
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АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ФАКУЛТЕТИТЕ, СИНДИКАТИТЕ, СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ И
КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
1. Съставът на Академичния съвет възлиза на 53 души, както следва:
През изминалия отчетен период януари 2020 – юни 2021 г. Академичният съвет е провел
14 заседания след предварително уведомяване на състава му в писмен вид и предварително
подготвен дневен ред. Всички важни за приемане проекторешения се изпращат предварително
на членовете на Академичния съвет Няма провалени заседания поради липса на кворум.
Работата протича конструктивно и съобразно правомощията съгласно Закона за висшето
образование. Оперативното ръководство на Университета се осъществяваше и чрез регулярно
провеждане на ректорски и декански съвети, като решенията по всички обсъждани въпроси са
свеждани своевременно до всички катедри, звена и отдели.
2. Работата на Ректорското ръководство с факултетните ръководства,
синдикатите, студентския съвет и контролния съвет е на необходимото професионално и
колегиално ниво, при стриктно спазване на добрите академични традиции за равнопоставеност,
приемственост и търсене на консенсус (понякога трудно сме достигали до консенсус, но това
става винаги на основата на обосновани аргументи) при обсъждане и вземане на решения,
свързани с работата на Университета. За изминалата година се установи много добро
взаимодействие с всички управленски нива и конструктивен дух при работата с факултетите,
синдикалните ръководства, представителите на студентите и контролния съвет. Ръководството
на УАСГ ще продължи тази политика на добронамереност, равнопоставеност и взаимно
уважение и в оставащото време от мандата си.
УАСГ съществува като единно цяло от преподаватели, студенти и служители. Наша
постоянна задача е да работим за студентите. В това отношение трябва да се отбележи:


Ректорското ръководство поддържа постоянно сътрудничество със студентите за поактивното им участие в управлението на Университета;



Непрекъснати контакти и дискусии с представителите на студентите в Студентския
съвет. Осъществяват се регулярни срещи със Студентския съвет;



Ректоратът е място, където всички студенти са добре дошли. Ректорското ръководство с
голяма грижа и внимание се занимава с всички проблеми, възникнали при всеки студент.
БЛАГОДАРНОСТИ

С цялостната си дейност Университетът по архитектура, строителство и геодезия
постоянно утвърждава мястото си на водещ технически университет. Всички наши успехи,
независимо от трудностите и неизбежните недостатъци, се дължат на усилената работа на целия
университетски колектив. Активни бяха и преподавателите от УАСГ, които и като членове на
Академичния съвет на УАСГ, участваха дейно в работата му.
Изказвам сърдечна благодарност на целия преподавателски колектив, на специалистите
и служителите, на студентите от УАСГ, членове на Студентския съвет и на Академичния съвет,
както и на всички тези съвестни и добри студенти от УАСГ, които облекчаваха работата ни със
своето сериозно отношение към основните си задължения.
06.06.2021 г.

Ректор на УАСГ:
проф. д-р инж. Иван Марков
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