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Глава първа: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел първи: Обществена мисия на УАСГ 

Предмет на регулиране 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Универси-

тета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) като държавен университет.  

(2)  Университетът по архитектура, строителство и геодезия е юридическо лице със 

седалище гр. София и постоянен адрес: София 1046, бул. Христо Смирненски № 1.  

(3)  Университетът е основан през 1942 г. като Висше техническо училище (ВТУ), 

което по-късно, през 1945 г., се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се отделя като 

Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инже-

нерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г.  – на Висш институт по архитектура и стро-

ителство (ВИАС). През 1990 г. ВИАС е преименуван на Университет по архитектура, строи-

телство и геодезия (УАСГ) по решение на общото събрание на ВИАС, а на 21 юли 1995 г. 

официално е преобразуван в Университет с решение на Народното събрание.  

Обществена мисия и предмет на дейност 

Чл. 2. (1) Обществената мисия на УАСГ има светски характер, тя е образователна, на-

учно-изследователска и художествено-творческа. Тази мисия се осъществява чрез препода-

ване на знания, създаване на умения и компетенции и развиване на научно-изследователска 

дейност в областта на архитектурата, строителство и геодезията.  

(2) УАСГ има за предмет на дейност: 

1. обучение на висококвалифицирани специалисти с висше образование;  

2. подготовка на докторанти в актуални докторски програми; 

3. създаване на възможности за следдипломна квалификация и специализация; 

4. осъществяване на фундаментални и приложни научни изследвания;  

5. създаване и прилагане на научни продукти;  

6. развитие на иновационни дейности; 

7. създаване на условия и възможности за подбор, подготовка и развитие на ака-

демичния си състав; 

8. осъществяване на сътрудничество с наши и чужди научни институции; 

9. извършване на издателска, административно-стопанска, културна и спортна 

дейност.  

(3) УАСГ може да извършва и други разрешени от законите на страната дейности 

за постигане на своите цели и за пълноценно използване на академичния си потенциал. 

(4) Мисията и целите на УАСГ са публикувани:  

а) в Интернет - http://www.uacg.bg/;  

б) в ежегодно издаван Кандидат-студентски справочник;  

в) в информационните брошури на отделните факултети – по отделни професи-

онални направления;  

г) в отделни печатни издания, посветени на юбилейни годишнини на УАСГ.  

(5) УАСГ осъществява дейността си в съответствие със своята мисия и цели, на 

основата на приета от академичния съвет Стратегия за развитие на УАСГ.  

(6) Учебната, научно-изследователската, художествено-творческата и други дей-

ности, съответстващи на спецификата на Университета по архитектура, строителство и геоде-

зия, се осигурява от висококвалифициран преподавателски, научно-преподавателски, изсле-

дователски или художествено-творчески състав, наричан по-нататък „академичен състав“.  

(7) Политиката по качеството на УАСГ се осъществява чрез внедряване на приета 

от академичния съвет Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ.  
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Раздел втори: Академични права  

Академична автономия  

Чл. 3. (1) Университетът по архитектура, строителство и геодезия осъществява дейността 

си върху принципа на академичната автономия в съответствие с Конституцията и законите на 

Република България.  

(2) Академичната автономия намира израз в интелектуалната свобода на академич-

ната общност и в творческата природа на образователния, изследователския и художествено-

творческия процес като върховни ценности.  

(3) Академичната автономия – гарантирана от Конституцията на Република Бълга-

рия – осигурява възможност УАСГ самостоятелно, свободно и независимо да решава всички 

въпроси, които се отнасят до академичното самоуправление на територията на Университета.  

(4) Академичната автономия включва академична свобода, академично самоуправ-

ление и неприкосновеност на територията на УАСГ.  

Академична свобода  

Чл. 4. (1) Академичната свобода се изразява в свобода на преподаването, свобода на про-

веждането на научни изследвания, свобода на творческите изяви, свобода на обучението, сво-

бода на сътрудничество за извършване на съвместна учебна дейност с други висши училища 

и научни организации и на образователен франчайз с други висши училища, както и на съв-

местна научно-изследователска, художествено - творческа, проектна и иновационна дейност с 

други висши училища и организации в страната и чужбина.  

(2) Образованието в Университета по архитектура, строителство и геодезия е неза-

висимо от идеологии, религии и политически идеи. То се осъществява в съответствие с общо-

човешките ценности, националните традиции и съвременните европейски и световни тенден-

ции в сферата на висшето образование.  

Академично самоуправление  

Чл. 5. (1) Академично самоуправление е самостоятелното определяне на предметното съ-

държание, организацията и провеждането на всички дейности, които се осъществяват в УАСГ.  

(2) Академичното самоуправление се основава на дадените в чл. 21 на Закон за вис-

шето образование (ЗВО) права на висшите училища.  

(3) Автономията на Университета по архитектура, строителство и геодезия не може 

да се нарушава чрез намеса в дейността му освен в случаите, изрично посочени в закон. 

(4) Дейност на предприятия, фондации, институти и други юридически и физи-

чески лица на територията на УАСГ се разрешава въз основа на договор с ректора и ако няма 

съвпадане на предмета на дейността им с този на Университета. 

Неприкосновеност на територията 

Чл. 6. (1) В сградите на УАСГ и прилежащите им територии:  

а) не може да се извършва политическа, партийна или религиозна дейност;  

б) не се допуска осъществяване на дейност, накърняваща конституционни права 

на членовете на академичната общност, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, 

произход, религия, убеждение, политическа принадлежност;  

в) не се допуска насилствено възпрепятстване на дейността на Университета и 

на членовете на академичната общност; 

г) забранява се носенето на оръжие, освен от специализираните държавни ор-

гани или лица, осигуряващи сигурността в Университета, съгласувано с ректора на УАСГ; 

д) дистрибуторска и рекламна търговска дейност се разрешава от ректора в съ-

ответствие с целите и задачите на УАСГ. 
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(2) Неприкосновеността на територията на УАСГ не може да се нарушава чрез вли-

зане или оставане на органите на сигурността и обществения ред без съгласието на ректора на 

УАСГ или упълномощени от него лица, освен за предотвратяване на непосредствено предсто-

ящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на при-

родни бедствия и аварии.  

Глава втора СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА УАСГ  

Раздел първи: Академична структура 

Чл. 7. Университетът по архитектура, строителство и геодезия включва в структурата си: 

основни звена, обслужващи звена, служби и отдели към Ректората.  

Чл. 8. (1) Основни звена на УАСГ са факултетите. Те се създават, преобразуват и закри-

ват по предложение на академичния съвет, при условията и по реда, установени в ЗВО.  

(2) Факултетите се състоят от най-малко три катедри и други звена, които осъщес-

твяват научно-приложна дейност и обучение на студенти, докторанти и специализанти в про-

фесионалните направления, по които УАСГ е акредитиран да провежда обучение. 

(3) Хабилитираните лица от академичния състав на основен трудов договор във фа-

култетите, участващи в обучението на всяка специалност, провеждат не по-малко от 70 на сто 

от лекционните часове. При необходимост и след решение на академичния съвет за отделни 

специалности хабилитираните лица могат да провеждат и не по-малко от 50 на сто от лекци-

онните часове. След решение на съответния факултетен съвет до 10 на сто от общия хорариум 

на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната сте-

пен (ОКС) „бакалавър“ и до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план 

при обучението в ОКС „магистър“ могат да бъдат провеждани от изявени специалисти от прак-

тиката. 

(4) В състава на факултета функционират факултетни канцеларии, лаборатории и 

други звена, за обслужване на учебната, научната, приложната дейност, които: 

 се създават, преобразуват и закриват с решение на академичния съвет по пред-

ложение на факултетния съвет;  

 се ръководят пряко от деканите или от назначени със заповед на ректора по 

предложение на декана хабилитирани лица, които отчитат дейността си веднъж годишно пред 

факултетния съвет; 

 дейността им се регулира с правилници, приети от факултетните съвети.  

Чл. 9. (1) Катедрата е звено на факултет, което осъществява учебна и научноизследова-

телска (художествено-творческа) дейност по група сродни дисциплини. Катедрата включва 

най-малко 7-членен академичен състав на основен трудов договор в УАСГ. Когато численият 

състав на катедрата се намали под този минимум, по решение на факултетния съвет академич-

ният състав на катедрата се присъединява временно към сродна катедра до попълване на със-

тава ѝ, но за не повече от 3 години. Ако в този срок численият състав на катедрата не се по-

пълни, тя се закрива или обединява с друга катедра. 

(2) Катедри се откриват, обединяват, закриват и преименуват с решение на акаде-

мичния съвет, по предложение на факултетен съвет. 

(3) Към катедрите могат да функционират лаборатории за обслужване на научно-

изследователската и учебната дейност, които: 

 се създават, преобразуват и закриват с решение на факултетния съвет по пред-

ложение на катедрения съвет; 

 се управляват от ръководителя на катедра или от назначени със заповед на 

ректора, по решение на съвета на катедрата членове на академичния състав, които отчитат 

дейността си веднъж годишно пред катедрения съвет; 
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 дейността им се регулира с правила, приети от катедрените съвети и утвър-

дени от съответния факултетен съвет, в съответствие с приет от академичния съвет Правилник 

за работа на лабораториите в УАСГ. 

 при необходимост, ректорът назначава на трудов договор служители на лабо-

ратория в състава на съответната катедра. 

Чл. 10. (1) Обслужващи звена в УАСГ са секторите, центровете, библиотеките, лабора-

ториите, издателските комплекси, учебно-производствените бази и други относително обосо-

бени структури, в това число и лаборатории извън катедрите.  

(2) Обслужващите звена се създават, преобразуват и закриват от академичния съ-

вет, който приема техните правилници. Правилниците уреждат: наименованието и мястото на 

звеното в структурата на УАСГ, предмета на дейност, целите и задачите, вътрешната струк-

тура, органите за управление, финансирането и начините на разходване на средствата, контрол 

върху дейността и други въпроси съобразно предмета на дейност на съответното звено. 

(3) С решение на академичния съвет обслужващите звена се разпределят за подпо-

магане, наблюдение и контрол между ректора и неговите заместници. 

(4) Ръководители на обслужващите звена се назначават със заповед на ректора на 

УАСГ. Те могат да бъдат:  

а) преподаватели, които сключват с ректора допълнително споразумение;  

б) щатни служители на УАСГ. 

(5) Ръководителите по ал. 4 отговарят за цялостната дейност на звеното и се отчи-

тат най-малко веднъж годишно пред ректора или заместниците му, съгласно ал. 3. 

(6) В състава на обслужващите звена ректорът назначава:  

а) щатни служители, които заемат длъжността по основен или допълнителен 

трудов договор;  

б) сътрудници (членове на академичния състав или служители в други звена на 

УАСГ), които сключват с ректора допълнително споразумение. 

(7) Списъкът на обслужващите звена и техните правилници се публикуват на ин-

тернет страницата на УАСГ до един месец след решението на академичния съвет по ал. 2. 

Чл. 11. Служби и отдели към ректората се създават с решение на академичния съвет, по 

предложение на ректора, който със своя заповед определя състава и дейността им. 

Раздел втори: Академично управление  

Органи на управление на УАСГ  

Чл. 12. (1) Органи за управление на УАСГ са общото събрание, академичният съвет и рек-

торът, които са с четиригодишен мандат.  

(2) Мандатът на органите за управление на УАСГ не се прекъсва с провеждането 

на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане 

на мандата на органа по ал. 1.  

(3)  Правомощията на ректора на УАСГ се прекратяват с мандата на общото събра-

ние, което го е избрало. Той изпълнява функциите си до избора на нов ректор, но не по-дълго 

от два месеца след изтичане на мандата на общото събрание.  

Чл. 13. (1) Висш колективен орган за управление на УАСГ е общото събрание.  

(2) Структурният състав и разпределението по факултети на членовете на общото 

събрание и организацията на неговия избор се определят от академичния съвет. Членове на 

общото събрание са представители на академичния състав на основен трудов договор, на сту-

дентите и докторантите и на административния персонал.  

(3) В състава на общото събрание се включват всички хабилитирани лица на осно-

вен трудов договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Общият брой 

на членовете на общото събрание се определя според броя на хабилитираните лица, така че:  
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 представителите на нехабилитираните преподаватели да не са по-малко от 

една четвърт от броя на хабилитираните; 

 общият брой на представителите на академичния състав да е не по-малък от 

75 на сто и не по-голям от 84 на сто от състава на общото събрание; 

 представителите на студентите и докторантите да не са по-малко от 15 на сто 

от състава на общото събрание;  

 представителите на служителите да не са повече от 5 на сто от състава на об-

щото събрание.  

(4) Изборите за членове на общото събрание се провеждат по следните правила: 

1. Квотата на нехабилитираните преподаватели се разпределя с решение на ака-

демичния съвет по факултети, пропорционално на броя на нехабилитираните преподаватели 

на основен трудов договор в тях. Представителите се избират с тайно гласуване на събрания 

на нехабилитираните преподаватели, организирани със заповед на декана на всеки факултет.  

2. Представителите на студентите и докторантите се избират съгласно правил-

ника за организацията и дейността на студентския съвет. Разпределението им по факултетите 

е пропорционално на общият брой на студентите и докторантите в тях. 

3. Представителите на административния персонал се избират на събрание на 

служителите, общо за УАСГ, организирано със заповед на ректора.  

4. Легитимността на избраните по тази алинея лица се потвърждава с протоколи 

от съответните събрания, които се представят на председателя на общото събрание най-малко 

5 работни дни преди първото заседание на новия състав на общото събрание.  

5. Изборът е законен, ако на събранието са присъствали не по-малко от 2/3 от 

имащите право на глас. За избрани се смятат получилите повече от 50% от подадените гласове. 

(5) От състава на общото събрание и на другите колективни органи се изключват 

членове, които към обявената дата за провеждане на общо събрание: 

а) са прекратили трудовите си отношения с УАСГ; 

б) са в удължение по § 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗВО, 

като същите лица могат да участват в заседанията на общото събрание без право на глас; 

в) са студенти и докторанти попадащи в обхвата на чл. 74 на ЗВО или прекъс-

нали обучението си. 

(6) Когато изключването от състава на общото събрание на лица по предходната 

алинея или включване на членове по право води до нарушаване на квотите по ал. 3, се про-

веждат частични избори за попълване на състава на общото събрание по правилата в ал. 4.   

(7) Общото събрание на УАСГ се свиква най-малко веднъж годишно от неговия 

председател по решение на академичния съвет, по искане на ректора или на най-малко 1/4 от 

списъчния състав на общото събрание.  

(8) Заседанията на общото събрание на УАСГ и на другите колективни органи за 

управление на УАСГ са законни, ако присъстват най-малко 2/3 от списъчния състав. При опре-

деляне на кворума, от списъчния състав се изключват лицата, които са в отпуск при временна 

нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете 

или са в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от 
1/4 от списъчния състав на органа.  

(9) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъст-

ващите при гласуването негови членове, освен ако в ЗВО или в този Правилник е уредено 

друго. За приемане на този Правилник и за промени в него се изисква мнозинство по списъч-

ния състав на общото събрание. 

(10) Общото събрание избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател 

и заместник-председател от хабилитираните си членове. Кандидатурите се издигат от общо 

събрание на факултетите или от инициативен комитет, включващ най-малко 5 членове на ака-

демичния състав на УАСГ и се предават на председателя на изборната комисия най-малко три 

работни дни преди датата на избора. За председател и заместник-председател не могат да бъ-

дат избирани ректорът и заместник-ректорите.  
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(11) Заседанията на общото събрание се ръководят от председателя, а при негово 

отсъствие – от заместник-председателя.  

(12) Мандатът на общото събрание се прекратява с откриването на процедура за 

избор на председател и заместник-председател на общото събрание, председател, зам.-предсе-

дател и членове на контролния съвет, академичен съвет и ректор на УАСГ. Председателят и 

заместник-председателят на общото събрание изпълняват задълженията си до избиране на ръ-

ководството на следващото общо събрание. 

Чл. 14. Общото събрание на УАСГ:  

1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си хабилитирани лица за пред-

седател и заместник-председател;  

 приема и променя Правилника за дейността на УАСГ;  

 избира с тайно гласуване ректор на УАСГ;  

 определя числеността и структурата на академичния съвет и избира с тайно 

гласуване неговите членове;  

 обсъжда и приема годишните доклади на ректора за състоянието на УАСГ, 

както и заключителния отчет в края на мандата за периода на управление;  

 приема и променя Правилник за дейността на контролния съвет на УАСГ; 

 избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател, заместник-

председател и членове на контролния съвет;  

 приема решения и документи, свързани с дейността на УАСГ; 

 се представлява от председателя.  

Чл. 15. (1) В академичния съвет на УАСГ се включват до 45 членове, от които:  

1. представители на академичния състав, които са не по-малко от 75 на сто и 

не повече от 83 на сто от състава на съвета, като не по-малко от една четвърт от тях са нехаби-

литирани преподаватели;  

2. представители на студентите и докторантите в УАСГ – най-малко 15% от 

състава;  

3. представител на служителите – един за УАСГ; 

4. в квотата на нехабилитираните преподаватели по т. 1 се включват по един 

представител на центровете „Приложна лингвистика“ и „Физическа култура и спорт“.  

(2) В академичния съвет по право, извън квотата по т. 1 на ал. 1, се включва ректо-

рът, а членовете на съвета на настоятелите участват в заседанията с право на глас.  

(3) Половината от местата за представители на академичния състав се разпределят 

поравно между факултетите, а другата половина - пропорционално на броя на преподавате-

лите във факултетите.  

(4) Квотата за нехабилитирани преподаватели по т. 1 на ал. 1 се разпределя по след-

ния начин: центровете „Приложна лингвистика“ и „Физическа култура и спорт“ получават 

едно място, а останалите места се разпределят пропорционално на броя на нехабилитираните 

преподаватели във факултетите, като от всеки факултет има поне по един представител на 

нехабилитираните преподаватели. 

(5) Броят на представителите на хабилитираните преподаватели от всеки факултет 

се определя като от представителите на академичния състав, определен по ал. 3, се извади 

броят на нехабилитираните преподаватели, определен по ал. 4. 

(6) В рамките на заседанието по чл. 36, ал. 4 изборната комисия определя броя на 

представителите на хабилитираните и нехабилитираните членове на академичния състав за 

всеки факултет, в съответствие с изискванията на ал. 1 до ал. 5, по информация за състава на 

факултетите, получена в деня на заседанието от отдел „Човешки ресурси“. 

(7) Заседанията на академичния съвет се председателстват от ректора, а при отсъс-

твието му – от заместник-ректор, посочен от него.  
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(8) Решенията на академичния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено 

мнозинство от присъстващите. Тайно гласуване, освен при случаите, указани в ЗВО и този 

Правилник, може да се проведе и по искане на най-малко 1/4 от списъчния състав на съвета. 

(9) Заседанията на академичният съвет могат да бъдат публични по искане на мно-

зинството от присъстващите членове, когато няма опасност да бъде накърнен авторитетът  или 

доброто име на Университета или на членовете на академичната общност. 

Чл. 16. Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научна дейност на 

УАСГ, който:  

1. определя образователната и научната политика на Университета; 

2. утвърждава основните параметри и критерии в организацията и управлението 

на всички дейности, като предоставя пълномощия за самоуправление на факултетите, центро-

вете и другите звена;  

3. координира дейността на факултетите и на обслужващите звена по чл. 10; 

4. приема мандатната програма на ректора и бюджета на Университета и контро-

лира тяхното изпълнение; утвърждава годишния отчет на ректора и годишния финансов отчет 

на Университета;  

5. утвърждава разпределението на бюджетните средства по дейности и звена;  

6. разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обу-

чението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение;  

7. по предложение на ректора избира заместник-ректорите, по един от всеки фа-

култет, с изключение на факултета от който е ректора;  

8. взема решения за създаване, преобразуване и закриване на катедри и обслуж-

ващи звена или прави предложения пред Министерския съвет за подобни промени на факул-

тетите;  

9. определя стратегията за международно сътрудничество на УАСГ и за финан-

совото му осигуряване;  

10. взема решения за участие на Университета в сдружения с наши и чуждестранни 

организации;  

11. определя специалностите, формите и степените на обучение и прави предложе-

ние за броя на приеманите студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б" от ЗВО;  

12. определя условията за приемане на студенти, специализанти и докторанти и 

предлага на министъра на образованието и науката размера таксите за кандидатстване и обу-

чение;  

13. утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните пла-

нове за обучение на студентите;  

14. определя кадровата политика на УАСГ, одобрява длъжностните характерис-

тики на академичния състав и приема правилник за атестирането му;  

15. приема планове за развитие на капиталното строителство и издателската дей-

ност;  

16. приема нормативи за определени учебни, научни, творчески или научно-про-

изводствени дейности в университета;  

17. присъжда почетното звание „доктор хонорис кауза“;  

18. обявява конкурси за хабилитирани и нехабилитирани преподаватели по пред-

ложение на факултетните съвети;  

19. приема, по предложение на ректора, политиката за развитие на УАСГ по чл. 9, 

ал. 2 и ал. 3 от ЗВО, която се представя за утвърждаване от министъра на образованието и 

науката, не по-късно от четири месеца преди края на мандата на академичния съвет;   

20. избира членове на съвета на настоятелите от квотата на УАСГ.  

Чл. 17. Ректорът:  

1. представлява УАСГ пред други организации и лица в страната и в чужбина;  

2. сключва с министъра на образованието и науката договор за управление по чл. 

10, ал. 2, т. 10 от ЗВО и ежегодно представя на министъра отчет за изпълнението му; 
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3. не по-късно от три месеца след избирането си предлага мандатна програма, 

включваща и система от мерки за изпълнение на политиката за развитие на УАСГ, която се 

приема от академичния съвет; 

4. ръководи и координира цялостната дейност на Университета; 

5. подготвя и предлага за приемане от академичния съвет годишния отчет на вис-

шето училище, годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на висшето учи-

лище, както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване и поддър-

жане качеството на обучението, които се публикуват на интернет страницата на УАСГ, в три-

месечен срок от приемането им; 

6. представя пред общото събрание годишен отчет за работата си и за резултатите 

от изпълнението на политиката за развитие на УАСГ, за финансовото състояние на Универси-

тета, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване; 

7. решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и пре-

местването на студенти, специализанти и докторанти, като утвърждава конспекти за конкурс-

ните изпити на последните;  

8. сключва, изменя и прекратява трудови договори и налага дисциплинарни нака-

зания съгласно с Кодекса на труда и ЗВО;  

9. сключва допълнителни споразумения с избраните за декан, заместник – декан, 

ръководител на катедра или на център лица, според условията на действащия колективен тру-

дов договор.  

10. контролира изпълнението на решенията на академичния съвет;  

11. утвърждава вътрешните нормативни документи, отчети и планове, приети от 

академичния съвет, управленската структура и щатното разписание в УАСГ;  

12. утвърждава индивидуалната работна заплата на академичния състав и адми-

нистративния персонал, както и тази на ръководителите на обслужващите звена, в съответст-

вие с действащия колективен трудов договор;  

13. предоставя определени пълномощия на длъжностни лица от Университета;  

14. назначава за срок до 3 месеца на незаети изборни длъжности временно изпъл-

няващи тези длъжности;  

15. при необходимост свиква колективните органи за управление на факултетите;  

16. изработва и съгласува със заинтересованите страни политика за развитие на 

УАСГ и я представя за приемане от академичния съвет най-малко пет месеца преди края на 

мандата си. 

17. изпълнява други функции, произтичащи от законите, от политиката за развитие 

на УАСГ и от решенията на общото събрание или академичния съвет на УАСГ. 

Чл. 18. Заместник-ректорите са хабилитирани преподаватели, по един от всеки факул-

тет, с изключение на факултета, в който ректорът е преподавател, които:  

 подпомагат дейността на ректора и го представляват в случаите, когато са 

упълномощени от него;  

 организират и носят отговорност за работата в определено направление от 

дейността на Университета;  

 отчитат дейността си пред ректора и академичния съвет;  

 участват в заседанията на академичния съвет без право на глас, ако не са изб-

рани за негови членове.  

Чл. 19. Помощник-ректорът е служител на УАСГ, който подпомага ректора в ръководс-

твото на административно-стопанската дейност на университета. В случаите, по които е упъл-

номощен от ректора, го представлява и подписва. Назначава се от ректора по чл. 67, ал. 1, т. 1 

от Кодекса на труда след утвърждаване от академичния съвет.  

Чл. 20. (1) Към ректора се създава ректорски съвет като помощен консултативен орган. 

В него се включват ректорът, заместник-ректорите, деканите, ръководителите на центрове, по-

мощник-ректорът, юридическият съветник и началникът на „Финансово-счетоводен отдел“. 

По преценка на ректора в ректорския съвет могат да бъдат включвани и други лица.  
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(2) Ректорският съвет обсъжда и предлага на ректора решения по текущи админис-

тративно-стопански, финансови и други въпроси.  

(3) Предложенията на ректорския съвет се оформят при необходимост със заповед 

на ректора или помощник-ректора.  

Чл. 21. (1) За осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за подпомагане пре-

доставянето на качествено образование и обучение, в УАСГ се създава съвет на настояте-

лите, който:  

 се състои от 8 членове – дарители на висшето училище, личности с активна 

обществена позиция или работодатели – от които петима се избират от академичния съвет по 

предложение на ректора, в срок от два месеца след неговото избиране, а останалите трима се 

определят съответно от министъра на образованието и науката, от кмета на Столична община 

и от студентския съвет; 

 на първото си заседание избира за мандата си председател и приема правила 

за работата си; 

 заседава не по-малко от веднъж на три месеца, като заседанията се свикват от 

председателя по негова инициатива, по искане на всеки от членовете или на ректора, a прото-

колите от заседанията се предоставят ректора на УАСГ; 

 отчита дейността си веднъж годишно пред академичния съвет; 

 мандатът му приключва с този на академичния съвет. 

(2) Съветът на настоятелите представя на ректора писмени становища по: 

 основни въпроси, свързани с дейността и развитието на УАСГ; 

 проектите за политика за развитие, мандатна програма и бюджет на Универ-

ситета;  

 проектите за приемане, изменение и допълнение на правилника на УАСГ; 

 проектите на заявките за броя на приеманите за обучение студенти и докто-

ранти и за размера на таксите за кандидатстване и за обучение; 

 годишния доклад на ректора за състоянието на Университета, годишния док-

лад с финансовите и натуралните показатели, годишния финансов отчет и отчета за изпълне-

нието на приходната и разходната част на бюджета; 

 предложения за учредяване на стипендии от висшето училище; 

 предложения за обновяване на учебните планове и програми, внесени от пред-

ставители на работодателите. 

(3) Членовете на съвета на настоятелите: 

 участват с право на глас в заседанията на академичния съвет; 

 могат да бъдат освободени от състава на съвета на настоятелите:  

а) по тяхно желание, заявено в писмена форма; 

б) по решение на органа, който ги е избрал;  

в) поради осъждане за умишлено престъпление; 

 не получават възнаграждение за дейността си. 

Чл. 22. (1) Орган за вътрешен контрол върху дейността на УАСГ е контролният съвет. 

Той се състои председател, заместник-председател и четири членове. От тях един е представи-

тел на студентския съвет, а останалите са хабилитирани лица на основен трудов договор в 

УАСГ, по един от всеки факултет.  

(2) Общото събрание на всеки факултет и студентският съвет предлагат по един 

кандидат за член на контролния съвет, като могат да номинират кандидата си и за председател 

или за заместник-председател на контролния съвет. Протоколите за издигане на кандидату-

рите се представят най-малко три работни дни преди датата на избора на председателя на из-

борната комисия, който в деня след получаването им ги публикува на интернет страницата на 

УАСГ.  
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(3) Изборът за членове на контролния съвет се извършва чрез тайно гласуване от 

общото събрание на УАСГ. Ако някой от кандидатите не получи повече от половината от гла-

совете на присъстващите на събранието, в срок от един месец след заседанието на общото 

събрание на УАСГ, предложилият го орган издига друга кандидатура, а в срок от два месеца 

се организира избор за попълване състава на контролния съвет. В този случай изборът може 

да се извърши чрез кореспондентско гласуване. 

(4) Изборът на председател и заместник-председател на контролния съвет се извър-

шва чрез тайно гласуване от общото събрание на УАСГ по правилата, описани в чл. 37 на този 

Правилник.   

(5) Контролният съвет:  

 проверява законосъобразността на изборите на ръководни органи на УАСГ и 

неговите основни звена и в едномесечен срок от провеждането им докладва на академичния 

съвет за резултатите от проверката;  

 изготвя становище по проекта за бюджет на УАСГ и по изпълнението му и ги 

докладва пред академичния съвет и общото събрание на Университета;  

 участва в проверки при случаи на дисциплинарно уволнение или наказание и 

ги докладва пред ректора;  

 извършва проверки по подадени до съвета или до ректора жалби от препода-

ватели, служители, студенти и докторанти, както и от кандидати за заемане на академични 

длъжности и ги докладва пред ректора; 

 следи за спазването на ЗВО и на този Правилник, както и на други нормативни 

документи, в частта им, засягаща дейността на УАСГ; 

 докладва за своята дейност пред общото събрание най-малко веднъж го-

дишно.  

(6) Организацията на дейността на контролния съвет и взаимоотношенията му с 

ръководните органи на университета се уреждат с негов вътрешен правилник, приет от общото 

събрание на УАСГ.  

(7) Мандатът на контролния съвет се прекратява с мандата на общото събрание, 

което го е избрало. Контролният съвет продължава дейността си до приключване на изборите 

по чл. 14, т. 1, 3, 4 и 7, като изготвя доклад до новоизбрания председател на общото събрание 

на УАСГ за протичане на изборния процес. 

Органи за управление на факултетите 

Чл. 23.  (1) Органи за управление на факултетите са общото събрание, факултетният съвет 

и деканът.  

(2) Структурният състав на общото събрание и организацията на избора му се оп-

ределят от факултетния съвет. Общото събрание на факултет се състои от: 

 всички членове на академичния състав на основен трудов договор във факул-

тета, които са не по-малко от 75 на сто и не повече от 84 на сто от състава на общото събрание; 

 представители на студентите и докторантите, които са най-малко 15% от със-

тава на общото събрание; 

 най-малко един представител на административния персонал, но не повече от 

5% от състава на общото събрание; 

(3) Представителите на административния персонал се избират на негово събрание, 

организирано от декана, а представителите на студентите и докторантите – на събрание, орга-

низирано от студентския съвет. Легитимността на представителите на административния пер-

сонал и на студентите и докторантите се потвърждава с протоколи от съответните събрания, 

които се представят на председателя на общото събрание най-малко три работни дни преди 

първото заседание. Изборът е законен, ако са изпълнени условията на чл. 13, ал. 4, т. 5. 

(4) Общото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия 

председател по решение на факултетния съвет, по искане на декана или на 1/4 от списъчния му 

състав.  
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(5) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъст-

ващите негови членове при гласуването, освен в случаите, указани в ЗВО и в този Правилник.  

Чл. 24. Общото събрание на факултета:  

 за срока на мандата си избира с тайно гласуване от хабилитираните си членове 

председател и заместник-председател, като кандидатурите се издигат на самото общо събра-

ние. За председател и заместник-председател не могат да бъдат избирани деканът и заместник-

деканите;  

 избира с тайно гласуване хабилитирано лице от академичния си състав за де-

кан на факултета;  

 определя структурния състав на факултетния съвет и избира неговите членове 

с тайно гласуване;  

 обсъжда и приема годишни планове и отчети на деканското ръководство за 

основните дейности по обучението на студентите и научните изследвания;  

 приема решения и документи, свързани с дейността на факултета;  

 прави предложения за членове на академичния съвет и за членове, председа-

тел и заместник-председател на контролния съвет;  

 се представлява от неговия председател.  

Чл. 25.  (1) Факултетният съвет включва най-малко 21 членове, като структурата му се 

определя от общото събрание на факултета, при спазване на следните изисквания:  

 не по-малко от три четвърти от членовете на факултетния съвет са хабилити-

рани лица на основен трудов договор с УАСГ;  

 във факултетния съвет се избират и представители на нехабилитираните пре-

подаватели на основен трудов договор с Университета, на студентите и докторантите.  

(2)  Във факултетния съвет по право се включва деканът, а ръководителите на ка-

тедри, които не са избрани за членове на съвета, участват в заседанията с право на съвещателен 

глас.  

(3)  Заседанията на факултетния съвет се ръководят от декана, а при отсъствието 

му – от заместник-декан, посочен от декана.  

(4) Решенията на факултетния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мно-

зинство от присъстващите. Тайно гласуване, освен при случаите, указани в ЗВО, може да се 

проведе и по искане на най-малко 1/4 от списъчния състав на съвета.  

Чл. 26. Факултетният съвет:  

 координира дейността на всички катедри и други звена на факултета;  

 по предложение на декана избира двама заместник-декани на факултета и ръ-

ководителите на обслужващите факултетни звена;  

 приема годишния отчет на деканското ръководство;  

 прави предложения пред академичния съвет на УАСГ за обявяване на кон-

курси за хабилитирани и нехабилитирани преподаватели;  

 приема учебните планове и квалификационните характеристики по степените 

и специалностите на факултета и ги представя за утвърждаване от академичния съвет;  

 утвърждава учебните програми за обучение на студентите от факултета;  

 утвърждава индивидуалните планове за обучение на студенти, специализанти 

и докторанти и извършва тяхното атестиране;  

 определя числения състав на факултетната атестационна комисия и избира 

председател (хабилитирано лице) и членове, които са на основен трудов договор с УАСГ;  

 определя числения състав на факултетната комисия по учебни дейности и из-

бира председателя  и членовете на комисията. 

 обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния 

състав;  
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 прави предложения пред академичния съвет за откриване, трансформиране 

или закриване на звена от факултета, както и за откриване или закриване на специалности за 

обучение на студенти и докторски програми;  

 обсъжда планове за издаване на монографии, учебници и учебни помагала и 

ги препоръчва за публикуване;  

 взема решение за възлагане на лекции на нехабилитирани преподаватели със 

степени „доктор” или „доктор на науките“;  

 одобрява хонорувани преподаватели, предложение от катедрените съвети и  

привлича гост-преподаватели във факултета;  

 взема решения по финансовите въпроси на факултета;  

 провежда избори съгласно Закона за развитие на академичния състав в Ре-

публика България и Правилника за неговото прилагане в УАСГ.  

 приема вътрешни правила за организацията на учебния процес, обслужва-

нето на студентите и изискванията към тях;  

 утвърждава с явно гласуване избраните с конкурс ръководители на катедри;  

 одобрява и контролира учебната натовареност на преподавателите;  

 взема решения за ползване на отпуск за творческо развитие съгласно Пра-

вилник за ползване на творчески отпуск от членовете на академичния състав на УАСГ.  

Чл. 27. Деканът на факултета:  

 ръководи цялостната дейност на факултета;  

 контролира изпълнението на плана за подготовка на студенти, специализанти 

и докторанти във всички степени на обучение;  

 решава всички студентски въпроси и прави предложение до ректора за пре-

местване или отписване на студенти;  

 предлага на ректора сключване, изменение или прекратяване на трудовите до-

говори, както и налагането на дисциплинарни наказания съгласно Кодекса на труда и ЗВО;  

 предоставя пълномощия на своите заместници и контролира дейността им;  

 следи за подбора, подготовката и квалификацията на преподавателите във фа-

култета;  

 подписва заедно с ректора дипломите за завършено висше образование;  

 подписва издаваната от факултета документация;  

 разрешава отпуските на всички преподаватели и служители от факултета, като 

предлага на ректора да издаде съответна заповед;  

 назначава комисии за провеждане на конкурсни изпити за нехабилитирани и 

хонорувани преподаватели, изпити за приемане на докторанти, както и на изпити по индиви-

дуалните планове на докторантите;  

 представлява факултета пред ректора, академичния съвет и други организа-

ции. 

Чл. 28. Заместник-деканите:  

 подпомагат дейността на декана и го представляват в случаите, когато са 

упълномощени от него;  

 организират и носят отговорност за работата в определено направление от 

дейността на факултета;  

 отчитат дейността си пред декана и факултетния съвет;  

 участват в заседанията на факултетния съвет с право на съвещателен глас, ако 

не са негови членове.  

Чл. 29. (1) Помощен орган на декана е деканският съвет. Той се ръководи от декана и 

включва заместник-деканите и ръководителите на катедри или упълномощени техни предста-

вители. Деканът може да включва и други лица в състава на деканския съвет. 
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(2) Деканският съвет обсъжда и решава текущи административни въпроси и израз-

ходването на средствата на факултета. Той внася предложения във факултетния съвет по въп-

роси, засягащи дневния ред на съвета, учебната, научната, кадровата и други дейности на фа-

култета и неговите катедри.  

Органи за управление на катедрите 

Чл. 30.  (1) Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и ръководителят на 

катедрата.  

(2) Катедреният съвет включва всички членове на академичния състав на катед-

рата, работещи по основен трудов договор.  

(3) Заседанията на катедрения съвет се ръководят от ръководителя на катедрата.  

(4) Решенията на съвета се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от 

присъстващите. Тайно гласуване се провежда по искане на най-малко 1/4 от списъчния състав.  

Чл. 31.  Катедреният съвет:  

 разпределя учебната работа между академичния състав по предложение на ръ-

ководителя на катедрата и съгласно разпоредбите на „Правилник за определяне на норматив-

ната и наднормативна заетост на преподавателския състав“;  

 обсъжда и приема решения относно съдържанието и организацията на учеб-

ния процес по дисциплините, възложени на катедрата;  

 обсъжда и предлага за утвърждаване учебните програми по дисциплините, 

преподавани в катедрата;  

 предлага преподавателските колективи и учебни планове за следдипломна 

квалификация;  

 избира екипи за разработване на докторски програми, разглежда и приема 

докторските програми; 

 избира ръководители на дипломанти и приема темите на дипломните работи; 

 предлага хабилитирани лица за ръководители на докторанти към катедрата и 

обсъжда темите и индивидуалните им планове; 

 обсъжда годишните отчети на докторантите, приема предложения за промени 

в индивидуалните им планове и предлага оценка за тяхното атестиране;  

 прави предложения за заемане на академични длъжности и за обявяване на 

конкурси към катедрата;  

 провежда процедури за предварително обсъждане на дисертационни тру-

дове, прави предложения откриване на процедура по защита и за членове на научно жури при 

условията на Правилник за приложение на Закона за развитие на академичния състав в УАСГ;  

 взема решение за разширяване на състава си с представители на служите-

лите, студентите, докторантите, специализантите и външни специалисти, които участват в за-

седанията с право на съвещателен глас;  

 предлага разширяване на състава с външни за съвета хабилитирани лица при 

провеждане на конкретни процедури.  

 обсъжда и приема отчети за научно-изследователски и проектантски задачи, 

когато това се изисква;  

 прави предложения за избор на рецензенти по конкурси към катедрата;  

 възлага издаване на учебни материали на членове на академичния състав на 

катедрата и избира рецензенти; 

 избира отговорник по качеството на катедрата.  

Чл. 32. Ръководителят на катедрата:  

 отговаря за цялостната дейност на катедрата и лабораториите към нея;  

 ръководи и контролира учебната, научно-изследователската и художествено-

творческата дейности;  

 отчита дейността си веднъж годишно пред съвета на катедрата;  

 представлява катедрата пред декана, факултетния съвет и други организации;  
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 прави предложения за командировки, специализации, повишаване на квали-

фикацията, творчески отпуски и санкциониране на членовете на катедрата;  

 определя свой заместник, който при отсъствието му за повече от 3 дни – да 

подписва изходящата кореспонденция и придвижва текущи въпроси;  

 изготвя и представя за приемане от катедрения съвет График за израстване 

на академичния състав, който се актуализира най-малко веднъж на три години;  

 определя задълженията на помощния персонал в катедрата в съответствие с 

длъжностните характеристики и индивидуалните трудови договори.  

Избор на органи за управление 

Чл. 33. Органите за управление в УАСГ са:  

 колективни органи за управление – общо събрание на УАСГ; академичен съ-

вет, общо събрание на факултет; факултетен съвет; катедрен съвет. Мандатът в колективен 

орган се прекратява при: прекратяване на трудовите правоотношения с УАСГ за лица от ака-

демичния състав и служителите; отписване или отстраняване за студенти и отчисляване за 

докторанти. Прекратеният мандат не се възстановява при отпадане на обстоятелствата, довели 

до прекратяване.  

 ръководни длъжности – ректор, заместник-ректор, декан, заместник-декан; 

ръководител на катедра.  

Чл. 34. (1) Изборна процедура се открива в следните случаи:  

 при изтичане на мандатния срок за съответната ръководна длъжност или за 

колективния орган за управление;  

 при овакантяване на изборна длъжност – за избор на ръководна длъжност или 

за попълване на състава на колективните органи за управление. 

(2) За ректор, заместник-ректор, декан и заместник-декан и ръководител на катедра 

се избират хабилитирани лица, които към датата на избора: 

 са на основен трудов договор с УАСГ по чл. 67, ал. 1 т. 1 от Кодекса на труда; 

 са на възраст, която позволява да изпълнят поне половината от мандата преди 

навършване на 65-годишна възраст.  

(3) Мандатът на колективните органи за управление и на ръководните длъжности 

е четиригодишен и не се прекъсва при провеждане на частични избори. Мандатите на допъл-

нително избраните членове на колективните органи се прекратяват с изтичане на мандата на 

съответния орган.  

(4) Лицата, избирани на ръководните длъжности ректор, декан, техните заместници 

и ръководителите на катедри не могат да бъдат избирани за повече от два последователни 

мандата на една и съща длъжност. Лицата, избирани за членове, председатели или заместник-

председатели в колективните органи за управление, могат да бъдат избирани и за повече от 

два последователни мандата.  

(5) Мандатът на лицата на ръководна длъжност – ректор и декан се прекратява:  

 с мандата на органа, който ги е избрал, като те продължават да заемат длъж-

ностите си до избора на техни приемници, но не повече от два месеца след изтичане на ман-

дата.  

 предсрочно, в случаите по чл. 46, ал. 1 и ал. 3, като органът, който ги е избрал, 

провежда частичен избор в срок до 2 месеца.  

(6) При предсрочно освобождаване за един мандат се смята времето, в което лицето 

е заемало съответната ръководна длъжност повече от две години.  

(7) Мандатът на заместник-ректорите приключва заедно с мандата на ректора, 

който ги е предложил за избор от академичния съвет, като те продължават да заемат длъжнос-

тите си до избора на нов ректор. До избора на заместник-ректори от академичния съвет, ново-

избраният ректор назначава хабилитирани лица за временно изпълняващи длъжностите на за-

местник-ректорите, за не повече от три месеца.  
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(8) Мандатът на заместник-деканите на факултет приключва заедно с мандата на 

декана на факултета. До избора на заместник-декани от факултетните съвети, по предложение 

на новоизбраните декани, ректорът назначава хабилитирани лица за временно изпълняващи 

длъжностите на заместник-деканите, за не повече от три месеца. 

(9) Едно лице не може да бъде избирано на повече от една ръководна длъжност в 

един и същи мандат, освен ако е ръководител катедра или е временно изпълняващ едната от 

длъжностите. 

(10) Лица, които по време на мандата на колективен орган са придобили статут за 

членове по право на органа, се включват автоматично в състава му.  

Чл. 35. (1) Изборите за членове и за ръководства на колективни органи за управление и за 

ръководни длъжности се провеждат чрез тайно гласуване.  

(2) При повече от един кандидат за една и съща ръководна длъжност, редът за под-

реждането им в изборните бюлетини се определя чрез жребий, проведен от изборните комисии 

по чл. 36 в присъствие на кандидатите или на техни представители. Председателите на избор-

ните комисии уведомяват кандидатите, чрез посочена от тях електронна поща, за датата, часа 

и мястото на теглене на жребия най-малко два дни предварително.  

(3) Кандидатите за една и съща квота или за длъжност, извън посочените в ал. 2, се 

подреждат в бюлетините по азбучен ред на фамилните им имена. 

(4) След името на всеки кандидат в бюлетините се посочват издигналите кандида-

турата му колективен орган, инициативен комитет или лице. 

(5) При избор на лица за ръководна длъжност с „да“ не може да се гласува за повече 

от един кандидат.  

(6) При избор на лица за колективен орган за управление с „да“ може да се гласува 

най-много за толкова кандидати, колкото е определената квота или числен състав на органа.  

(7) В хода на обсъждане на кандидатурите отводи не се приемат. Самоотводите се 

приемат без гласуване.  

Чл. 36. (1) Академичният съвет избира от състава си комисия, която да организира и про-

вежда изборите (общи и частични) по чл. 14, т. 1, 3 и 4. В изборната комисия се включват по 

един представител от всеки факултет и по един представител на служителите и на студентите 

в УАСГ.  

(2) Всеки факултетен съвет избира комисия, в състав от 3 до 5 души, която да ор-

ганизира и провежда изборите (общи и частични) за ръководни органи на факултета.  

(3) При провеждане на конкурс за избор на ръководител на катедра, съветът на ка-

тедрата избира от състава си тричленна изборна комисия. 

(4) Изборните комисии на свое заседание избират председател и приемат правила 

за провеждане на изборите, които публикуват на страницата на УАСГ. 

(5) При избор на ръководни длъжности изборните комисии: 

 регистрират кандидатите и проверяват дали те отговарят на изискванията за 

заемане на длъжността, за която кандидатстват и на правилата по ал. 4; 

 в срок от два дни след регистрацията уведомяват писмено кандидатите, чрез 

посочена от тях електронна поща, за резултата от проверката по т. 1, като за недопуснатите до 

участие в конкурса кандидати посочват мотивите за отказа. 

 проверяват платформите и автобиографиите на допуснатите кандидати за на-

личие в тях на лични данни, по смисъла на Закон за защита на личните данни, и ако има 

такива ги заличават;  

 публикуват на страницата на УАСГ списък на допуснатите до участие в избо-

рите кандидати и материалите по т. 3 в следните срокове преди датата на избора: 

а) при избор на ректор – 14 дни; 

б) при избор на декан – 7 дни; 

в) при избор на ръководител на катедра – 5 дни. 



Правилник за дейността на УАСГ                                стр. 17 от 37 

 организират и провеждат изборите, като обявяват резултатите от преброяване 

на гласовете на самото заседание за избор; 

 най-късно в деня след избора публикуват резултатите от него на страницата 

на УАСГ и ако се налага информацията по чл.  за провеждане на второ гласуване.  

(6) Изборните комисии по ал. 1 и ал. 2 провеждат и изборите за органи за управле-

ние след края на мандата на съвета, който ги е избрал. 

(7) Ако председател, заместник-председател или член на изборна комисия е вклю-

чен в някоя изборна листа, той не участва при провеждането на съответната изборна проце-

дура.  

(8) Кандидатите, които не са допуснати от изборната комисия до участие в избора, 

имат право, не по-късно от два дни след получаване на уведомлението по т. 2 на ал. 5, да по-

дадат жалба до контролния съвет на УАСГ, който се произнася с окончателно решение преди 

изтичане на сроковете по т. 4 на ал. 5. 

(9) След приключване на всяка изборна процедура, председателят на изборната ко-

мисията представя на ръководителя на колективния орган доклад за резултатите от избора и 

протокол, който включва: броя на имащите право на глас, на гласувалите и броя на гласовете, 

получени от всеки кандидат; списък на избраните кандидати; друга информация за протичане 

на процедурата по негова преценка. Протоколът се подписва от всички членове на изборната 

комисия, участвали в процедурата. 

Чл. 37. (1) При избор на лице на ръководна длъжност за избран се счита кандидатът, по-

лучил обикновено мнозинство от гласувалите. Броят на гласувалите не трябва да е по-малък 

от необходимия съгласно чл. 13, ал. 8 кворум за съответния колективен орган. Ако кандидатът 

за ръководна длъжност е един и не получи мнозинство или броят на гласувалите е по-малък от 

необходимия кворум, изборът се счита за неуспешен.  

(2) Когато кандидатите са повече от един и никой от тях не е получил необходимия 

брой гласове при първото гласуване, в срок от една седмица се провежда второ гласуване, 

което може да се проведе кореспондентско. В този случай при обявяване на резултатите от 

първото гласуване, председателят на изборната комисия оповестява мястото, датата и часа на 

второто гласуване, както и начина на провеждането му.  

(3) Второто гласуване се провежда за кандидатите, получили най-голям брой гла-

сове от първото гласуване:  

а) за кандидатите, получили един и същ брой гласове, класирани на първо място 

или  

б) за кандидата, получил най-много гласове и за следващите – един или повече 

кандидати, класирани на второ място.  

(4) При второто гласуване за избран се счита кандидатът получил най-много гла-

сове. Ако двама или повече кандидати имат равен брой най-много гласове, изборът се счита 

за неуспешен. 

(5) При втори неуспешен избор, в срок от 30 дни председателят на изборната коми-

сия обявява нова процедура за издигане на кандидатури и за провеждане на нов избор.  

Чл. 38. (1) При избор за членове на колективен орган за управление кандидатури могат да 

се издигат и на самото събрание, като в бюлетината се записват имената на направилите пред-

ложението. Не могат да се издигат кандидатури на лица, които не присъстват на избора. 

(2) За избрани се считат кандидатите, получили обикновено мнозинство от гласу-

валите, които не трябва да са по-малко от необходимия съгласно чл. 13, ал. 8 кворум за съот-

ветния избирателен орган.  

(3) Второ гласуване се провежда, когато установената квота не се попълни при пър-

вото гласуване и броят на неизбраните кандидати е по-голям от броя на незаетите места. Броят 

на участващите при второто гласуване кандидати, не трябва да превишава увеличения с 50% 
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брой на незаетите места, закръглен до цяло число нагоре. В бюлетината кандидатите се под-

реждат според резултатите от първото гласуване, като получилият най-много гласове се пос-

тавя първи. Ако двама или повече кандидати имат равен брой гласове, председателят на из-

борната комисия организира жребий за подреждането на тези кандидати. 

(4) При второто гласуване за избрани се считат кандидатите, получили най-голям 

брой гласове, но не по-малко от обикновено мнозинство от гласувалите. Ако класираните на 

последните незаети места от определена квота, имат равен брой гласове, местата остават не-

заети. Второто гласуване може да бъде и кореспондентско. 

(5) Когато след провеждане на първо гласуване броят на кандидатите е равен или 

по-малък от незаетите места и когато след второто гласуване останат незаети бройки, проце-

дурата за издигане на кандидатури и за провеждане на избор се повтаря, като при повторния 

избор за избрани се считат кандидатите, получили най-голям брой гласове, при наличие на 

необходимия съгласно чл. 13, ал. 8 на този Правилник кворум за съответния колективен орган. 

Чл. 39. (1) Изборната комисия по чл. 36, ал. 1 обявява на интернет страницата на УАСГ 

датата за изборите по чл. 14, т. 1, 3 и 4 и правилата за провеждането им най-малко 30 дни 

предварително.  

(2) Кандидатурите за ректор и за членове на академичния и контролния съвет се 

издигат от общите събрания на факултетите или от инициативни комитети, в които участват 

най-малко петима членове на академичния състав на УАСГ. 

(3) Предложенията по ал. 2 се предават на председателя на изборната комисия, чрез 

деловодството, най-малко 25 дни преди избора и не могат да съдържат повече от един канди-

дат за ректор или по-голям брой кандидати от съответните квоти в колективните органи. 

(4) Всеки кандидат за ректор представя на председателя на изборната комисия, чрез 

деловодството на УАСГ, платформа за бъдещата си дейност и творческа автобиография в срок 

от 20 дни преди обявената дата за избора.  

(5)  При овакантяване на длъжността „ректор” преди изтичане на мандата, в двуме-

сечен срок по определения в този Правилник ред се провежда избор за нов ректор. През този 

период длъжността „ректор” се изпълнява от заместник-ректора по учебна дейност, качество 

и акредитация.  

Чл. 40.  (1) Заместник-ректорите се избират от академичния съвет по предложение на рек-

тора. Ако някой от предложените кандидати не бъде избран, в 30-дневен срок ректорът издига 

нова кандидатура. 

(2) Избраните заместник-ректори сключват допълнителни споразумения по чл. 107 

от Кодекса на труда с ректора и встъпват в длъжност в седемдневен срок след датата на избора.  

(3) При овакантяване на длъжността „заместник-ректор” преди изтичане на ман-

дата, в двумесечен срок по определения в този Правилник ред се провежда избор за нов замес-

тник-ректор.  

Чл. 41. (1) Изборната комисия по чл. 36, ал. 2 обявява на интернет страницата на УАСГ 

датата за изборите за декан и факултетен съвет и правилата за провеждането им най-малко 20 

дни предварително. 

(2) Кандидатите за декан се издигат от катедри или от инициативни комитети, в 

които участват не по-малко от трима членове на академичния състав на факултета. 

(3) Предложенията по ал. 2 се предават на председателя на изборната комисия, чрез 

деловодството, най-малко 15 дни преди избора и не могат да съдържат повече от един канди-

дат за декан. 

(4) Кандидатите за декан представят на председателя на изборната комисия по чл. 

36, ал. 2, чрез деловодството, платформа за бъдещата си дейност и творческа автобиография 

най-малко 14 дни преди датата на избора. 

(5) Изборът на декан от общото събрание на факултета е окончателен и не подлежи 

на утвърждаване.  
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(6) Избраният декан сключва с ректора допълнително споразумение по чл. 107 от 

Кодекса на труда и встъпва в длъжност в седемдневен срок след датата на избора.  

Чл. 42. (1) При овакантяване на длъжността „декан” в срок от 2 месеца по определения в 

този Правилник ред се провежда нов избор. 

(2) При необходимост ректорът назначава един от заместник-деканите за временно 

изпълняващ длъжността, но за не повече от 3 месеца.  

Чл. 43. (1) Заместник-деканите на факултет се избират от факултетния съвет по предло-

жение на декана. Ако някой от предложените кандидати не бъде избран, в 15-дневен срок де-

канът издига нова кандидатура. 

(2) Избраните заместник-декани сключват допълнителни споразумения по чл. 107 

от Кодекса на труда ректора и встъпват в длъжност в седемдневен срок след датата на избора.  

(3) При овакантяване на длъжността „заместник-декан”, в срок от два месеца по 

определения в този Правилник ред се провежда нов избор.  

Чл. 44. (1) Изборът на ръководител на катедра се извършва с тайно гласуване от катедре-

ния съвет въз основа на конкурс, при спазване на изискванията на чл. 35 и чл. 37.  

(2)  Изборната комисия по чл. 36, ал. 3 обявява на интернет страницата на УАСГ и 

на публично място във факултета условията за провеждане на конкурса, не по-късно от 15 дни 

преди обявената дата за провеждане на избора.  

(3)  Най-малко 10 дни преди провеждането на избора кандидатите за ръководител 

на катедра представят на председателя на изборната комисия изборна платформа и творческа 

автобиография.  

(4) Изборът за ръководител на катедрата се утвърждава от факултетния съвет с явно 

гласуване. За утвърждаване се предлага само един кандидат. Избраният ръководител на ка-

тедра сключва допълнително споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда с ректора в 7-дневен 

срок от датата на избора. 

Чл. 45. (1) При овакантяване на длъжността „ръководител на катедра“ в срок от два месеца 

по определения в този Правилник ред се провежда нов избор.  

(2) При необходимост ректорът, по предложение на декана, назначава временно из-

пълняващ длъжността „ръководител на катедра“ от хабилитирания академичен състав на ка-

тедрата до избиране на ръководител, но за не повече от 3 месеца.  

Чл. 46. (1) Лицата на ръководни длъжности, съгласно чл. 33, т. 2, както и членовете на 

академичния, контролния и факултетните съвети се освобождават без гласуване по тяхно же-

лание при писмено подадена оставка пред председателя на органа, който ги е избрал.  

(2) Председателите на колективни органи и техните заместници се освобождават 

по тяхно желание след избора на техни заместници. Заместник-председателите подават пис-

мено оставка пред председателя на органа, който ги е избрал. Председател на колективен орган 

подава писмено оставка пред: 

а) ректора, ако е председател на общото събрание на УАСГ; 

б) председателя на общото събрание, ако е председател на контролния съвет; 

в) декана, ако е председател на общо събрание на факултет. 

(3) Лицата по ал. 1 и ал. 2 могат да бъдат отзовани преди изтичане на мандата с 

решение на органа, който ги е избрал, прието с мнозинство повече от половината от списъчния 

му състав.  

(4)  Освободените преди изтичане на мандата места за членове общите събрания на 

УАСГ и на факултетите се попълват с нови членове по реда съответно на чл. 13, ал. 4, т. 2 и 3 

и на чл. 23, ал. 3 преди следващото заседание на общото събрание.  

(5)  При промени в състава на академичния съвет, на контролния съвет и на факул-

тетните съвети, водещи до нарушаване на определените квоти и при освобождаване на места 
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за членове преди изтичане на мандата, се обявяват частични избори по реда на този Правилник 

и при следните допълнителни условия: 

 гласуването може да се проведе кореспондентско; 

 председателите на изборните комисии по чл. 33 обявяват датата и мястото на 

провеждане на гласуването, както и условията за провеждане на избора най-малко седем дни 

преди избора;  

 кандидатури се издигат от колективните органи за управление, инициативни 

комитети или от отделни лица и се представят на председателите на изборните комисии, чрез 

деловодството на УАСГ, най-малко три дни преди датата на избора; 

 резултатите от изборите се обвяват на интернет страницата на УАСГ в деня 

на избора.  

Чл. 47. Студентският съвет организира избора на свои представители в колективните ор-

гани за управление на УАСГ, в съответствие с правилника за дейността си и в срок от три дни 

след избора представя протокол от избора на председателя на колективния орган или на пред-

седателя на изборната комисия.  

Глава трета: АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ  

Раздел първи: Академичен състав на УАСГ  

Общи положения  

Чл. 48. Академичният състав на УАСГ, осъществяващ в съответствие със спецификата му 

учебната, научно-изследователската, художествено-творческата и други дейности, включва 

преподавателски, научно-преподавателски, изследователски и художествено-творчески спе-

циалисти, заемащи съответните академични длъжности.  

Чл. 49. (1) Всеки член на академичния състав е длъжен да изпълнява годишна норма на 

преподавателска заетост, определена в приет от академичния съвет Правилник за определяне 

на нормативната и наднормативна заетост на преподавателския състав, в който са уредени 

формирането, изпълнението и отчитането на заетостта на преподавателите.  

(2) Броят на обучаваните студенти се отразява при отчитане на преподавателската 

заетост по начин, определен от академичния съвет. 

(3) Отговорност за осигуряване на заетостта на преподавателите във всяка катедра 

носи нейният ръководител, който преди началото на всеки семестър предлага за одобрение на 

съвета на катедрата разпределяне на възложените часове.  

(4) При недостиг на часове  за изпълнение на нормативната заетост, на преподава-

телите се предлага допълване на заетостта с провеждане на занятия по сходни дисциплини от 

учебния план или с други дейности по решение на академичния съвет на УАСГ.  

(5) При отказ на преподавателите да допълнят заетостта си съгласно ал. 4, в резул-

тат на което при тях се реализира неизпълнение на годишната нормативна заетост, се прилага 

чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВО. 

(6) За преподаватели, приели да допълнят заетостта си съгласно ал. 4, които не мо-

гат да изпълнят годишната си нормативна заетост за повече от две последователни години се 

прилага чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВО, ако в рамките на Университета са изчерпани всичките въз-

можности за допълване на заетостта им. 

(7) При невъзможност да се изпълни нормативната заетост на преподавателите в 

рамките на дисциплините, водени в катедрата, ръководителят на катедра уведомява за недос-

тига декана, който търси възможност за осигуряване на допълнителна заетост на преподавате-

лите в рамките на факултета. Ако това е невъзможно, деканът се обръща към ректора на УАСГ 

за намиране на решение. 
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(8) При неизпълнение на годишната нормативна заетост по ал. 1, трудовото възнаг-

раждение на преподавателя се намалява пропорционално на неизпълнената част. Ако неизпъл-

нението е възникнало поради промени в учебния план, трудовото възнаграждение не се про-

меня за срок до една учебна година. 

(9) При преизпълнение на нормативната заетост, на преподавателите се заплаща 

хонорар, съгласно приети от академичния съвет на УАСГ правила. С колективния трудов до-

говор може да се договори допълнителен отпуск за преподавателите, пропорционално на из-

пълнените от тях часове над годишната норма. 

Чл. 50. (1) УАСГ оценява приноса на членовете на академичния състав в учебната, на-

учно-изследователската, художествено-творческата, административната и други дейности и 

провежда атестационни процедури - за нехабилитираните преподаватели на всеки 3 години, а 

за хабилитираните преподаватели на всеки 5 години.  

(2) Оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени показа-

тели и критерии, определени в Правилник за атестиране на академичния състав в УАСГ, в 

който задължително са включени критериите, залегнали в чл. 57, ал. 2 на ЗВО. 

Чл. 51. Членовете на академичния състав се освобождават от длъжност със заповед на рек-

тора при условията на чл. 58 на ЗВО. 

Чл. 52. (1) Член на академичния състав или служител на УАСГ подлежи на дисципли-

нарно уволнение, ако умишлено е извършил някое от следните нарушения: 

а) постави изпитна оценка без да е проведен изпит, съгласно изискванията на 

учебната програма; 

б) изпита и постави оценка на лице, за което не е издаден легитимен изпитен 

протокол или в протокола не е указано този член на академичния състав да проведе изпита; 

в) издаде документ от името на УАСГ, който невярно отразява завършени етапи 

в обучението на студент, докторант или специализант. 

(2) При сигнал за нарушение по предходната алинея, по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗВО 

или по чл. 58, ал. 1, т.7 от ЗВО, ректорът със заповед възлага проверка на контролния съвет, 

който: 

 проучва сигнала и всички документи към него; 

2. събира и проучва документи и свидетелски показания; 

3. протоколира заключението си и го представя на ректора. 

(3) Ректорът взема решение за наказание, като при доказано нарушение по ал. 1 

издава заповед за дисциплинарно уволнение. 

Академични длъжности  

Чл. 53. (1) Длъжностите на академичния състав в УАСГ са:  

 за хабилитирани преподаватели - доцент и професор;  

 за нехабилитирани преподаватели - асистент и главен асистент.  

(2)  Академичните длъжности по ал. 1 се заемат при условията и по реда на Закона 

за развитието на академичния състав в Република България и приет от академичния съвет 

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в УАСГ.  

(3) Длъжностите на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподава-

телска дейност за неспециалисти по езиково обучение, спорт и изкуство са преподавател и 

старши преподавател.  

(4) Длъжностите по ал. 3 се заемат съгласно правилниците на основните и обслуж-

ващите звена, в които преподавателите се назначават. 

Права и задължения на членовете на академичния състав 

Чл. 54. Членовете на академичния състав имат следните права: 
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 да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на УАСГ и неговите 

структурни звена, при условията, установени в този Правилник;  

 да разработват учебни планове на възложените им от съвета на катедрата дис-

циплини, в съответствие с утвърдената учебна програма на специалността;  

 да преподават свободно учебното съдържание на възложените им от съвета на 

катедрата дисциплини, съгласно утвърдените учебни планове; 

 да бъдат избирани за ръководители на дипломанти и специализанти, а за ха-

билитираните преподаватели и ръководители на докторанти;  

 свободно да провеждат научни изследвания и да публикуват резултатите от 

тях; 

 да извършват проектантски, консултантски и други услуги, свързани с пред-

мета на дейността им във УАСГ, при условия и по ред, определени в правилниците на УАСГ; 

 да ползват материалната и информационната база на УАСГ за научното си 

израстване; 

 да публикуват резултатите от изследвания си в Годишник на УАСГ без запла-

щане на такси; 

 да подават жалби до компетентните органи и да получават отговор в устано-

вените в правилниците на УАСГ срокове; 

 да поддържат и повишават своята професионална квалификация със съдейс-

твието на Университета; 

 да членуват свободно в професионални, творчески и други сдружения; 

 на всеки 7 години да ползват до една академична година за творческото си 

развитие, съгласно приети от академични съвет Правилник за ползване на творчески отпуск 

от членовете на академичния състав на УАСГ. 

Чл. 55. Членовете на академичния състав имат следните задължения:  

 да спазват правилниците на УАСГ; 

 да изпълняват добросъвестно задълженията си в съответствие с длъжностната 

си характеристика; 

 да съблюдават научната и професионалната етика, да пазят доброто име на 

академичната общност и на Университета; 

 да разработват учебното съдържание на възложените им от съвета на катед-

рата дисциплини; 

 да провеждат възложените им от съвета на катедрата занятия в рамките на 

графика на учебния процес и съгласно разписа на учебните занятия;  

 да участват редовно в заседанията на колективните органи за управление, на 

които са членове; 

 да не провеждат политическа или религиозна дейност на територията на 

УАСГ; 

 преди началото на всеки семестър и да оповестят по подходящ начин матери-

али по възложените им от съвета на катедрата дисциплини, включително учебна програма и 

календарен план, препоръчителна литература, изисквания за заверка, начин на формиране на 

оценката и форма на проверка на знанията и уменията; 

 да изпълняват и други задължения, установени с вътрешни актове на УАСГ. 

Раздел втори: Други преподавателски и изследователски длъжности  

Гост-преподаватели  

Чл. 56. (1) Учени и преподаватели от страната и от чужбина могат да бъдат привличани за 

преподавателска и научна дейност като гост-преподаватели, по правила приети от академич-

ния съвет на УАСГ. Те сключват договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда за срок не 

по-дълъг от една година, който може да бъде подновяван. 



Правилник за дейността на УАСГ                                стр. 23 от 37 

(2)  Привличането на гост-преподаватели се извършва без конкурс, с решение на 

факултетния съвет, по предложение на съвета на катедрата, в която се извършва обучение по 

дисциплините, които ще преподава гост-преподавателя.  

Хонорувани преподаватели  

Чл. 57. (1) За осъществяване на преподавателска работа в УАСГ могат да бъдат привли-

чани хонорувани преподаватели.  

(2)  Хонорувани преподаватели се избират от факултетния съвет за провеждане на 

определен брой часове по конкретна дисциплина. Предложение за избора им се прави от съ-

вета на катедрата, отговорна за обучението по дисциплината.  

(3) Привличането на хонорувани преподаватели се допуска при следните условия: 

 всички членове на академичния състав на катедрата да могат да изпълнят из-

цяло нормативната си заетост за съответната учебна година, а докторантите – предвидените в 

индивидуалните им учебни планове часове за провеждане на упражнения; 

2. да не е възможно да се осигури преподавател от катедрата за обучение по дис-

циплината.  

(4) Хонорувани преподаватели в УАСГ могат да бъдат преподаватели от друго 

висше училище, научно-изследователски кадри от научен институт или практикуващи специ-

алисти, както и пенсионирани университетски преподаватели.  

(5) Редовни и задочни докторанти могат да бъдат привличани като хонорувани пре-

подаватели след изпълнение на предвидените в индивидуалните им планове часове. 

(6)  Хоноруваните преподаватели сключват с ректора на УАСГ договор за извърш-

ване на услуга.  

Изявени специалисти от практиката и изследователи 

Чл. 58. (1) За осъществяване на научно-изследователска и художествено-творческа дей-

ност, при изпълнение на конкретни научни и творчески задачи и при финансово осигурени 

проекти, може да бъдат привличани и назначавани външни специалисти, експерти и изследо-

ватели.  

(2) Лицата по ал. 1 се назначават със заповед на ректора на УАСГ за определен 

срок, по предложение на ръководителите на основни или обслужващи звена. 

(3) Условията и редът за подбор и назначаване на тези лица, както и конкретните 

названия на длъжностите им се определят в съответствие с Правилника за трудовата дейност 

в УАСГ и Кодекса на труда.  

Раздел трети: Студенти, докторанти и специализанти 

Общи положения 

Чл. 59. (1) В УАСГ се обучават студенти, докторанти и специализанти. 

(2) Студент е този, който се обучава за придобиване на ОКС „бакалавър“ или ОКС 

„магистър“. Статут на студенти се придобива при записването им в УАСГ и се преустановява 

при тяхното дипломиране, при тяхното отписване или преместване, както и за срока на отст-

раняването им от УАСГ по чл. 74, ал. 2 от ЗВО.  

(3) Докторант е този, който притежава образователната степен „магистър“ и се 

подготвя за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Статут на докторанти се 

придобива при зачисляването им в УАСГ и се преустановява при отчисляването им, както и 

за срока на отстраняването им от УАСГ по чл. 74, ал. 2 от ЗВО  

(4) Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран 

учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност. Статут 

на специализанти се придобива при записването им в УАСГ и се преустановява при отписва-

нето им, както и за срока на отстраняването им от УАСГ по чл. 74, ал. 2 от ЗВО. 
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(5) Статутът на студент, докторант или специализант не се преустановява при:  

 провеждане на мобилност в страната и в чужбина, независимо от срока; 

 прекъсване на обучението поради бременност, раждане и отглеждане на дете 

до тригодишна възраст.  

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

при:  

1. предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет в УАСГ, или 

подправяне на документи за студентското му положение;  

2. системно неизпълнение на задълженията си по учебния план или правилни-

ците на УАСГ;  

3. осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от 

общ характер. 

Чл. 60. Задълженията на студентите, докторантите и специализантите се уреждат в приет 

от академични съвет Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студен-

тите, докторантите и специализантите в УАСГ (ПУД), който регламентира:  

 структурата и организацията на учебния процес на студентите и специализан-

тите и на учебно-научния процес на докторантите;  

 правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите; 

Чл. 61. Студент може да бъде всеки български гражданин, гражданин на държава членка 

на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо 

пространство или на Конфедерация Швейцария, който е завършил успешно средно образова-

ние и е приет по установения за УАСГ ред.  

Чл. 62. При определени от академичния съвет условия за студент може да бъде приет и 

гражданин на държава извън посочените в предходната алинея. След постъпването си в УАСГ 

той има правата и задълженията на български студент.  

Чл. 63. (1) Студенти в специалностите с прием след средно образование се приемат за обу-

чение с конкурс, съгласно изискванията на приет от академичния съвет Правилник за приемане 

на студенти в УАСГ. 

(2) В рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от ЗВО, УАСГ приема 

успешно участвалите в конкурсните изпити следните категории кандидат-студенти:  

а) във всички специалности: близнаци, които кандидатстват едновременно в 

УАСГ и единият от тях е приет в дадената специалност, а другият е формирал конкурсен бал 

съобразно правилата за балообразуване по същата специалност; 

б) във всички специалности без специалност „Архитектура“: лица с трайни ув-

реждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопостра-

дали; кръгли сираци; майки с три и повече деца, участвали в кандидатстудентската кампания 

и успешно формирали съответните балове. 

(3) Докторанти в редовна и задочна форма на обучение се приемат за обучение с 

конкурс, организиран според изискванията на Правилник за прилагане на Закона за развитие 

на академичния състав в УАСГ. Докторанти на самостоятелна подготовка се приемат без кон-

курс, според изискванията на Правилник за учебната дейност.  

(4) Специализанти се приемат за обучение според изискванията на Глава III от 

ПУД. 

(5) Приемането на студенти след завършено висше образование със степен „бака-

лавър“ и/или „магистър“ се извършва според изискванията на Правилник за приемане на сту-

денти в УАСГ.  

(6) Преместването на студенти от други сродни висши училища се определя при 

условия, определени от Академичен съвет и съобразно разпоредбите на Правилник за прие-

мане на студенти в УАСГ. 
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Студентски съвет 

Чл. 64. (1) Орган за защита на общите интереси на обучаващите се в УАСГ е студентският 

съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в общото събрание на 

Университета. Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския 

съвет е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.  

(2) Студентският съвет избира измежду членовете си председател, който органи-

зира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на УАСГ, на 

основните и обслужващите звена в него. 

(3) Студентите и докторантите избират своите представители в студентския съвет, 

в колективните органите за управление на УАСГ и в съвета на настоятелите при условия и по 

ред, определени в правилника по ал. 4.  

(4) Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си и го 

представя на академичния съвет, който може да възрази срещу разпоредби на правилника, ко-

ито противоречат на законите или на правилниците на УАСГ. Правилникът се публикува на 

интернет страницата на УАСГ. 

(5) Дейността на студентския съвет се финансира от УАСГ в размер, който е не по-

малко от 1 на сто от таксите за обучение. Средствата се използват за защита на социалните 

интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научно-изследователска, худо-

жествено-творческа и международна дейност. В края на всяка година студентският съвет при-

ема и представя пред академичния съвет отчет за направените разходи, заверен от началника 

на отдел „Финансово счетоводен“, който се публикува на страницата на УАСГ. 

Чл. 65. (1) Студентският съвет има право:  

 да организира избора на представители на студентите и докторантите в об-

щото събрание на УАСГ, в общите събрания на факултетите и в съвета на настоятелите;  

 да издига кандидатури за на представители на студентите и докторантите в 

контролния съвет, академичния съвет и факултетните съвети; 

 да прави предложения за въвеждане на нови учебни дисциплини или за про-

мяна в съдържанието на учебни дисциплини и учебни програми;  

 да прави предложения за привличане на външни преподаватели;  

 да организира създаването на научни специализирани студентски общности и 

публикуването на техни трудове;  

 при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;  

 да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдип-

ломни контакти между студентите;  

 да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дей-

ност в УАСГ;  

 да участва в управлението на студентските общежития;  

 да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипен-

диите и помощите за студентите;  

 да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за 

оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в УАСГ, както и 

при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение.  

(2) Студентският съвет има следните задължения: 

1. да информира студентите, докторантите и специализантите за решенията на 

колективните органи на управление в УАСГ, в които има негови представители;  

2. да провежда анкети сред студентите, съгласно изискванията на Част III на 

Правилник за атестиране на академичния състав в УАСГ; 

3. да организира редовното участие на представителите на студентите и докто-

рантите в колективните органи за управление; 

4. да отчита дейността си най-малко веднъж годишно на събрание на студентите 

и докторантите.  
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(3) Студентският съвет поддържа самостоятелна интернет страница за информаци-

онно обслужване на студентите и докторантите, като финансирането й се осигурява от средс-

твата по чл. 72, ал. 5 от ЗВО. 

 

 

Раздел четвърти: Административен и помощен персонал  

Чл. 66. (1) Административният и помощен персонал се състои от служителите и работни-

ците в основните и в обслужващите звена, в служби и отдели към Ректората, които работят по 

трудово правоотношение с УАСГ.  

(2)  Правата и задълженията на работодателя и служителите и работниците в 

УАСГ, както и организацията на труда са уредени в Правилник за трудовата дейност в УАСГ, 

който е съобразен с Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. 

(3)  Организацията на трудовия процес се основава на принципите за:  

а) законност, ред, лоялност и йерархична подчиненост;  

б) спазване на трудовата и финансовата дисциплина;  

в) осигуряване на условия за изпълнение на трудовите задължения и повишаване 

квалификацията на работещите, съобразена с потребностите на университета;  

г)  социален диалог.  

(4) Разпоредбите на Правилник за трудовата дейност в УАСГ са задължителни за 

изпълнение както от работещите в Университета, така и от работодателя.  

Глава четвърта: УНИВЕРСИТЕТСКИ ДЕЙНОСТИ 

Раздел първи: Организация на учебния процес 

Чл. 67. (1) Учебният процес се организира в учебни години, учебни семестри, учебни сед-

мици, учебни дни и учебни часове. 

(2) Учебната година за студентите, обучаващи се в редовна форма се състои от 30 

учебни седмици (разделени в два учебни семестъра по 15 учебни седмици) и други дейности, 

определени в графика на учебния процес по чл. 68. 

(3) Учебната година за студентите, обучаващи се в задочна форма се провежда по 

график, одобрен от академичния съвет на УАСГ. 

(4) Между учебните години и учебните семестри, както и за Коледните и Велик-

денските празници се предоставят ваканции, общо не по-малко от 30 дни в рамките на една 

учебна година, определяни ежегодно в графика на учебния процес по чл. 68.  

(5)  Учебната седмица е петдневна. В почивните дни могат да се насрочват изпити, 

консултации с преподаватели и провеждане на учебни и производствени практики, както и 

учебни занятия със студенти, обучавани в задочна форма на обучение. По време на официал-

ните празници учебна дейност не може да се провежда. 

(6) Учебният ден не може да продължава повече от осем учебни часа. Изключения 

се допускат: 

а) при факултативни, избираеми дисциплини и дисциплини от специализации; 

б) поради липса на свободни учебни зали и лаборатории; 

в) при писмено заявено желание от не по-малко от половината засегнати сту-

денти. 

(7) Продължителността на учебния час е 45 минути, с почивка между часовете не 

по-малко от 15 минути. При повече от шест учебни часа на ден се предвижда обедна почивка 

с продължителност не по-малко от един астрономически час. Сливане на часове се допуска 

само при провеждане на учебни практики или занятия извън сградата на УАСГ. 
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Чл. 68. Преди края на предходната учебна година академичният съвет приема график на 

учебния процес за следващата година, който се утвърждава от ректора на УАСГ и се публикува 

на Интернет страницата на Университета. 

Чл. 69. Преди началото на всеки семестър деканатът на всеки факултет съставя разпис на 

учебните занятия, който се изготвя поотделно за всяка специалност и форма на обучение и се 

публикува на Интернет страницата на факултета.  

Чл. 70. Учебното съдържание се разпределя в учебни дисциплини, които предоставят сис-

тема от знания и умения в относително обособена област и методи за тяхното усвояване и 

прилагане. Учебните дисциплини са: 

 задължителни за всички студенти, обучавани в определена специалност; 

2. избираеми – избирани от студентите от списък, предвиден в учебния план, 

като след избора, посещението на занятия и полагането на изпит е задължително; 

3. факултативни, които предоставят опции за различно съдържание на учеб-

ните дисциплини; оценките от тях се вписват в учебната документация (главна книга, студен-

тска книжка и диплома), но не се включват при изчисляване на общия успех. 

Чл. 71. Учебните дисциплини включват лекции, упражнения, проекти, семинарни заня-

тия, учебни практики и други форми, предвидени в учебния план на специалността. Участието 

на студентите в учебните занятия е задължително. Допуска се отсъствие от учебни занятия, но 

не повече от 50% по всяка дисциплина за: 

а) бременни студентки и майки с деца до 6 години; 

б) студенти със сензорни увреждания и други с трайни увреждания и намалена 

работоспособност 70 и над 70 на сто; 

в) военноинвалиди, и военнопострадали; 

г) други категории студенти, по решение на факултетните съвети. 

Чл. 72. За оценка на задълженията, които студентите трябва да изпълнят по време на обу-

чението си, УАСГ прилага система за натрупване и трансфер на кредити, съгласно Правилник 

за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити.  

Чл. 73. (1) По време на обучението си в УАСГ студентите могат да се обучават по втора 

специалност, при условия и по ред, установени от в ПУД. 

(2) Студентите по ал. 1 заплащат такси в размер, определен от академичния съвет. 

Чл. 74. (1) По решение на академичния съвет УАСГ извършва обучение срещу заплащане. 

(2) Броят на приетите студенти по ал. 1 е извън броя по чл. 9, ал. 3, т. 6а на ЗВО и 

в рамките на утвърдения капацитет на професионалното направление и на регулираните про-

фесии. 

(3) Кандидатите за обучение срещу заплащане трябва да изпълняват следните ус-

ловия: 

  да имат успех не по-малък от „добър“ от дипломата за висше образование 

(при кандидатстване след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" или 

"магистър"); 

 кандидатите за докторанти да имат успех не по-малък от „много добър (4,50)“ 

от конкурсните изпити за докторанти; 

 да заплащат такси за обучение, определени от академичния съвет на УАСГ; 

 не могат да преминават в обучение по държавна поръчка; 

 други изисквания, уредени в Правилник за приемане на студенти в УАСГ. 

(4) Обучението срещу заплащане се осъществява при условия, определени в дого-

вор между обучаемия и УАСГ. 

Чл. 75. (1) При обучението на студентите, докторантите и специализантите не се допускат 

привилегии и ограничения, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, пол, социа-

лен произход, политически възгледи и вероизповедание. 
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(2) При нарушаване на техни права, студентите докторантите и специализантите 

могат да подават жалби по реда на част IV на Вътрешна система за осигуряване на качест-

вото в УАСГ. 

(3) При обучението на сираци, хора със сензорни увреждания и други с трайни ув-

реждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, и военнопостра-

дали и лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за зак-

рила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална 

услуга от резидентен тип или специализирана институция, майки с деца до 6-годишна възраст 

и диспансеризираните се допускат следните облекчения: 

1. да не заплащат такси за обучението си; 

2. да се явяват на изпити по индивидуален план, изготвен от деканата; 

3. да получават консултации, извън приемните часове на преподавателите, след 

предварителна договорка с тях;  

4. да изберат втори академичен наставник, съгласно Правилник за въвеждане на 

система за академично наставничество в УАСГ; 

5. други облекчения, специфични за специалността, в която се обучават, приети 

от факултетните съвети. 

Чл. 76. Обучението в образователната и научна степен „доктор“ се осъществява по док-

торски програми, в съответствие с изискванията на Стандарт за обучение на докторанти. 

Раздел втори: Научно-изследователска дейност  

Общи положения  

Чл. 77. (1) В съответствие със ЗВО в Университета по архитектура, строителство и геоде-

зия се осъществява научно-изследователска дейност, насочена към създаването на нови научни 

знания или научно-приложни продукти, както и за развитие и усъвършенстване на качеството 

на образователния процес.  

(2) УАСГ насърчава научните изследвания и проекти в приоритетните области от 

предмета на дейност на висшето училище.  

(3) УАСГ планира и провежда – съобразно интересите си и интересите на науката 

– съвместни изследователски проекти с други висши училища, научни организации и инсти-

туции.  

(4) Провеждането на научно-изследователски разработки с теоретичен и приложен 

характер и на научни изследвания е неотделима част от дейността на академичния състав. 

Творческата работа с научна насоченост, както и научно-изследователската работа се включва 

и отчита при атестацията на преподавателите.  

Чл. 78. Основните насоки и приоритети за развитие на научно-изследователската дейност 

в УАСГ се определят от академичния съвет.  

Структура и организация на научно-изследователската дейност  

Чл. 79. (1) Научно-изследователската дейност се осъществява в структурните звена на 

УАСГ - с използване на инфраструктурата, интелектуалната собственост и материалната база 

на Университета. 

(2) УАСГ създава условия за осъществяване и стимулиране на научната дейност на 

членовете на академичния състав, като съдейства за участие в международни и национални 

научни програми и проекти, организира конференции, семинари и други научни форуми и 

осъществява издателска дейност.  

(3) Научно-изследователската дейност се осъществява индивидуално или в сво-

бодно създадени колективи, включително с участие на учени и специалисти от други научни 

организации в България и чужбина.  
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(4) УАСГ насърчава научната дейност на студентите чрез студентски кръжоци, 

проблемни групи, участие в творчески колективи и други подходящи форми.  

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

от студенти, докторанти и специализанти.  

Чл. 80. (1) Научно-изследователската дейност се организира и подпомага Център за на-

учни изследвания и проектиране (ЦНИП) в сътрудничество с другите обслужващи звена на 

УАСГ. 

(2) ЦНИП е самостоятелно, структурно поделение на УАСГ, чиято дейност се осъ-

ществява съгласно Правилник за устройство и дейност на Център за научни изследвания и 

проектиране при УАСГ, в който се урежда неговата структура, управление и организация.  

Чл. 81. (1) Членове на академичния състав и творчески колективи от УАСГ могат да осъ-

ществяват изследователска, приложна и консултантска дейност въз основа на договори с други 

предприятия, учреждения и организации.  

(2) Когато научно-изследователската дейност се извършва чрез материалната база 

на УАСГ, сключването и изпълнението на договорите по ал. 1 се осъществяват чрез ЦНИП.  

Чл. 82. (1) Научните постижения на членовете на академичния състав, студентите и док-

торантите могат да се публикуват в Годишник на Университета по архитектура, строителство 

и геодезия, издаван при условия и по ред, установен в Правилника за издаване на Годишника 

на УАСГ.  

(2)  Университетът оказва по подходящ начин съдействие за публикуване на науч-

ните постижения на членовете на академичния състав в български и чуждестранни научни 

издания и стимулира публикуването на научни издания на факултетите.  

(3)  УАСГ организира ежегодно научни сесии, на които академичният състав, сту-

дентите и докторантите могат да докладват постигнатите през годината научно-изследовател-

ски резултати.  

(4)  В ежегодния си отчет пред общото събрание ректорът включва информация за 

организацията, резултатите и разходите по проведената научно-изследователска дейност в 

УАСГ.  

Финансиране  

Чл. 83. (1) Научните изследвания в УАСГ се финансират от субсидия от държавния бю-

джет и от допълнителни средства, набирани по правилата за финансиране от:  

а)  научно-изследователския сектор;  

б)  специализирани фондове на Университета;  

в)  български, чуждестранни и международни програми, фондове и фондации;  

г)  договори с физически и юридически лица.  

(2) УАСГ използва средствата по ал. 1 по реда и при условията, по които те са от-

пуснати.  

(3) Средствата, предвидени за научно-изследователска дейност могат да се използ-

ват и за заплащане на академичния състав, студентите и докторантите, когато те са ангажирани 

с изследователската задача, за която са предназначени средствата.  

Чл. 84. (1) Собствените и предоставени от бюджета средства за научни изследвания се 

разпределят и изразходват на конкурсен принцип. Конкурсите се организират ежегодно от наз-

начена от ректора комисия по приети от академичния съвет „Правила за условията и реда на 

финансиране на научноизследователските теми в УАСГ със собствени и предоставени от 

бюджета средства”. 

(2) В конкурсите за финансиране на проектите за научноизследователски теми мо-

гат да участват колективи от преподаватели, изследователи, докторанти и студенти от УАСГ 

и от други научни организации, като: 
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 ръководителят на научноизследователския колектив трябва да бъде на осно-

вен безсрочен трудов договор в УАСГ; 

 външните за УАСГ лица не могат да бъдат повече от 25% от общия състав на 

колектива. 

(3) За подпомагане на експериментални изследвания на редовни докторанти еже-

годно се провеждат отделни конкурси по реда на ал. 1.  

Раздел трети: Художествено-творческа дейност  

Общи положения  

Чл. 85.  (1) В съответствие със ЗВО в Университета по архитектура, строителство и геоде-

зия се осъществява художествено-творческа дейност, насочена към развитието на познания и 

създаването на художествено-творчески произведения, както и за усъвършенстване на обуче-

нието в обхвата на архитектурното и инженерното творчество.  

(2)  УАСГ насърчава творческите изследвания и проекти в приоритетните области 

от предмета на дейност на висшето училище, свързани с художествено-творческата дейност.  

(3)  УАСГ планира и провежда съвместни художествено-творчески проекти с други 

висши училища от областта на изкуствата, научни и творчески организации и институции от 

сферата на културата.  

(4)  Провеждането на художествено-творчески разработки с теоретичен и прило-

жен характер е неотделима част от дейността на академичния състав. Творческата работа с 

научна насоченост, както и художествено-творческата дейност се включва и отчита при атес-

тацията на преподавателите.  

Основни направления  

Чл. 86. (1) Основните насоки и приоритети за развитие на художествено-творческата дей-

ност в УАСГ се определят от академичния съвет.  

(2) Основните направления в художествено-творческата дейност в УАСГ са свър-

зани с провеждането на теоретични, теоретико-приложни и художествено-творчески изслед-

вания в следните области:  

 Теория и история на архитектурата;  

 Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата;  

 Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн;  

 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли;  

 Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство;  

 Изкуствознание и изобразителни изкуства.  

Структура и организация на художествено-творческата дейност  

Чл. 87. (1) Художествено-творческа дейност се осъществява в структурните звена на 

УАСГ, с използване на инфраструктурата, интелектуалната собственост и материалната база 

на висшето училище.  

(2) УАСГ създава условия за осъществяване и стимулиране на художествено-твор-

ческата дейност на членовете на академичния състав, като съдейства за:  

1. участието в регионални, национални и международни конференции;  

2. участия в регионални, национални и международни експертни съвети и жу-

рита;  

3. участия в колективни и самостоятелни изложби и творчески прегледи;  

4. участия в теоретични и приложни творчески архитектурни и художествени 

конкурси.  

(3) Художествено-творческата дейност се осъществява индивидуално или в сво-

бодно създадени колективи, включително с участие на учени и специалисти от творчески ор-

ганизации в България и чужбина за създаване на:  
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1. теоретични и приложни изследователски разработки - предварителни пред-

проектни проучвания, задания по значими проблеми от областта на устройственото плани-

ране, градоустройството, архитектурата, интериора, архитектурния дизайн, изобразителното 

и приложно изкуство и др.  

2. проектни разработки на различни обекти от областта на устройственото пла-

ниране, градоустройството, ландшафтното устройство, архитектурата, интериора, архитек-

турния дизайн, изобразителното и приложно изкуство и др.  

3. художествено-творчески произведения от областта на изобразителните изкус-

тва.  

(4) УАСГ насърчава студентското художествено творчество чрез студентски кръ-

жоци, проблемни групи, участие в творчески колективи, организиране на университетски из-

дания, изложби и други подходящи форми.  

Чл. 88. (1) Членове на академичния състав и творчески колективи от УАСГ могат да осъ-

ществяват художествено-творческа дейност въз основа на договори с други предприятия, уч-

реждения и творчески организации.  

(2) Когато художествено-творческата дейност се извършва чрез материалната база 

на УАСГ, сключването и изпълнението на договорите се осъществяват чрез ЦНИП.  

Чл. 89. (1) Художествено-творческите постижения на членовете на академичния състав, 

студентите и на докторантите могат да се публикуват в Годишник на Университета по архи-

тектура, строителство и геодезия, издаван при условия и по ред, установени в Правилника за 

издаване на Годишника на УАСГ.  

(2)  Университетът оказва по подходящ начин съдействие за публикуване на худо-

жествено-творческите постижения на членовете на академичния състав, студентите и докто-

рантите в български и чуждестранни издания.  

(3)  УАСГ организира ежегодно творчески сесии, на която академичният състав, 

студентите и докторантите могат да докладват постигнатите през годината художествено-

творчески резултати.  

(4)  В ежегодния си отчет пред общото събрание ректорът включва информация и 

за организацията, резултатите и разходите по проведената художествено-творческа дейност в 

УАСГ.  

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

електронни издания.  

Финансиране  

Чл. 90. (1) Творческите проекти с художествена и научна насоченост се финансират от 

субсидия от държавния бюджет и от допълнителни средства, набирани по правилата за финан-

сиране от:  

а) научно-изследователския сектор;  

б) специализирани фондове на Университета;  

в) български, чуждестранни и международни програми, фондове и фондации за 

култура и изкуство;  

г) договори с физически и юридически лица;  

д) други позволени от закона източници. 

(2)  УАСГ използва средствата, предвидени за художествено-творческа дейност, за 

заплащане на преподавателския, научно-преподавателския и научно-изследователския състав 

на срочен трудов договор, както и за възнаграждение на студентите и докторантите, когато те 

са ангажирани с художествено-творческата задача, за която са предназначени средствата.  

(3)  Условията за изразходване на средствата се предоставят на конкурсен принцип. 

Организацията, провеждането и отчитането на конкурсите се извършва от комисия, назначена 

от ректора.  
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Раздел четвърти: Международна дейност  

Общи положения  

Чл. 91. (1) Международното сътрудничество и процесът на европейска интеграция имат 

за основна цел укрепването и издигането на престижа на УАСГ и подпомагането на академич-

ната, изследователската и административната дейност чрез активен обмен на опит с чуждест-

ранни университети и участие в международни проекти и програми, както и привличането на 

максимален брой чуждестранни студенти.  

(2)  Ръководството на международната дейност на УАСГ се осъществява от ресор-

ния заместник-ректор. Осъществяването на международната дейност се подпомага и от ресор-

ните заместник-декани на отделните факултети, както и специалистите с международни на-

учни контакти.  

(3)  Международната дейност се извършва в сътрудничество на Център „Междуна-

родна дейност и мобилност” с другите обслужващи звена на УАСГ на директно подчинение 

на ресорния заместник-ректор по международна дейност.  

(4)  Основните положения, свързани с организацията, провеждането, финансира-

нето, отчитането и контрола на дейността по международното сътрудничество и европейската 

интеграция на Университета са уредени в Правилника за осъществяването на дейността по 

международното сътрудничество и европейската интеграция в УАСГ.  

Форми на международно сътрудничество и дейност по европейската интеграция  

Чл. 92. (1) Международното сътрудничество и дейността по европейската интеграция на 

УАСГ обхващат следните форми:  

1. участие в работата на международни организации, работни групи и комисии 

към тях, включително колективно и индивидуално членство, одобрено от академичния съвет;  

2. двустранни договори за сътрудничество с университети и институции в чуж-

бина;  

3. участие в международни проекти, програми и търгове;  

4. специализации на преподаватели и студенти в чужбина;  

5. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми и семинари;  

6. публикации в чуждестранни справочници, бюлетини и компютърни мрежи, 

свързани с дейността и програмите на обучение в УАСГ;  

7. участие в научно-техническото сътрудничество по държавни спогодби;  

8. обмен и обучение на студенти в УАСГ и в чуждоезикови университети по 

подписани договори, спогодби и действащи проекти;  

9. изпращане на студенти, докторанти и преподаватели за продължаване на об-

разованието и квалификацията им в чужбина със стипендии и по различни европейски прог-

рами.  

(2) Дейностите по предходната алинея се осъществяват по ред, установен в приет 

от академични съвет Правилник за осъществяването на дейността по международното сът-

рудничество и европейската интеграция в УАСГ.  

 

Финансиране на дейностите по международно сътрудничество 

Чл. 93. (1) Финансирането на основната дейност по международното сътрудничество се 

осъществява със средства на УАСГ, Министерството на образованието и науката, национални 

и международни организации в съответствие с нормативната база на страната и подписаните 

междуправителствени спогодби.  

(2) Използването на финансова помощ от външни организации се съобразява, както 

с правилниците на УАСГ, така и с условията на спонсориращата организация.  

Чл. 94.  (1) УАСГ финансира приоритетно:  
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 дейности и прояви, които са свързани със стратегията на УАСГ за преструк-

туриране и усъвършенстване на образованието и с политиката на Университета за развитие на 

международното сътрудничество;  

 значими международни прояви, свързани с обучението и научните изследва-

ния на УАСГ;  

 участието в работни групи и комисии на световни професионални организа-

ции, в които представителството е поискано със съдействието на УАСГ;  

 традиционни контакти, доказали своята ефективност и отворени за участие на 

различни звена от УАСГ;  

 дейности с очаквано развитие в бъдеще, оформени като дългосрочно сътруд-

ничество при изгодни за УАСГ условия и подпомагащи трансфера н съвременни учебни тех-

нологии и методики и обмен на кадри;  

 млади преподаватели с потенциал за прилагане на натрупания опит в препо-

давателската и в творческата им професионална дейност.  

(2) Студентската международна дейност, като участие в студентски конкурси, 

летни школи, практики и преддипломни стажове се финансира чрез основните звена на УАСГ, 

освен в случаите, когато е предмет на двустранен договор с различни условия на финансиране 

или по програми на ЕС.  

Чл. 95. Изразходваните средства за международна дейност се отчитат в съответствие с 

изискванията на нормативните документи за финансов контрол в Република България.  

Раздел пети: Системата за поддържане на качеството 

Организация на системата за поддържане на качеството 

Чл. 96. (1) За гарантиране на качествено обучение и научно-изследователска дейност в 

УАСГ, академичният съвет приема Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ, 

която: 

 установява политиката по качеството на УАСГ; 

 разпределя задълженията и отговорностите по осигуряване на качеството 

между административните структури по качеството, органите за управление на УАСГ, и ака-

демичната общност; 

 определя процедури за отчитане и повишаване на качество на обучение и за 

създаване на мотивация за повишаване на качеството; 

 задава академичните стандарти за учебната документация; 

 установява изискванията към учебни ресурси и средствата за подпомагане 

обучението на студентите; 

 установява реда за подаване и разглеждане на жалби от студенти и докто-

ранти.  

Чл. 97. (1) Административната структура на системата за качество в УАСГ включва: 

1. Университетска комисия по качеството, която формира стратегията и по-

литиката на УАСГ по качеството, разработва критерии и процедури за оценяване на качест-

вото на всички университетски дейности, извършва периодични одити на качеството, отчита 

работата си веднъж годишно пред академичния съвет;  

2. Факултетни комисии по качеството, които извършват периодични одити 

на качеството, анализ на проведените анкетни проучвания и предлагат мерки за повишаване 

на качеството на обучение, представят годишен доклад за дейността си пред университетска 

комисия по качеството и отчитат работата си веднъж годишно пред факултетните съвети; 

3. Катедрени отговорници по качеството, които извършват семестриални и 

годишни одити за качеството на обучение в катедрата, следят за спазване на разписа на учеб-

ните занятия, инструктират преподавателите в катедрата за изискванията на системата за ка-

чество. 
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(2) Структурата по ал. 1 се организира и функционира съгласно изискванията на 

Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ и се ръководи от ресорен замест-

ник-ректор, който отговаря за поддържане на качеството в УАСГ. 

(3) За осъществяване на оперативен контрол и оказване на методическа помощ при 

осъществяване на дейностите по подобряване на качеството на учебния процес в УАСГ се 

създава Център „Качество и акредитация“, функциите на който се определя в приет от акаде-

мичния съвет правилник за неговото устройство и дейност. 

 

 

Проучване на студентското мнение 

Чл. 98. (1) За установяване на удовлетвореността на студентите от начина на преподаване 

и съдържанието на учебния материал, в края на всеки учебен семестър се провежда анонимно 

проучване на студентското мнение. 

(2) Проучването се провежда от студентския съвет, по критерии и правила, указани 

в Правилник за атестиране на академичния състав.  

(3) Резултатите от всяко проучване на студентското мнение се предават на предсе-

дателите на факултетните комисии по качеството, които: 

 организират заседание на факултетните комисии по качеството за анализ на 

резултатите от анкетите и набелязват мерки за повишаване на качеството на обучение; 

 в срок от един месец след получаване на информацията от студентския съвет 

изготвят и представят пред факултетния съвет доклад за резултатите от проучването и публи-

куват на интернет страницата на факултета доклада и резултатите от проучването на студент-

ското мнение.  

 организират срещи и обучения на преподавателите, получили най-ниски 

оценки в проучването, с оглед повишаване качеството на работата им.  

(4) Преподавателите могат да провеждат допълнителни анкети със студентите за 

установяване удовлетворението им от обучението по конкретна дисциплина. 

Чл. 99. За установяване на удовлетвореността на студентите от цялостното им обучение в 

УАСГ, след края на последния учебен семестър, факултетните комисии по качеството органи-

зират анкета, в която се оценява качеството на преподаване, обективността на оценяването, 

полезността на отделните групи предмети и учебните практики и други показатели. 

Раздел шести: Други дейности  

Стопанска дейност  

Чл. 100. При определени от академичния съвет условия УАСГ може да осъществява сто-

панска дейност във връзка с целите и мисията на институцията - самостоятелно или в сътруд-

ничество с други физически или юридически лица.  

Социално-битова дейност  

Чл. 101. (1) С цел създаване на по-добри условия за труд и отдих, социално-битово и фи-

нансово подпомагане и задоволяване на културните потребности на членовете на академич-

ната общност УАСГ осъществява социално-битова дейност при условия и по ред, установени 

в колективния трудов договор и в приети вътрешни правилници на Университета.  

(2)  УАСГ полага грижи за здравното и физическо състояние на своите преподава-

тели, работници и служители, както и на членове на техните семейства, като според възмож-

ностите им осигурява достъп до материалната база за спорт, туризъм и отдих, с която разпо-

лага.  
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(3)  На студентите, преподавателите и служителите в неравностойно положение се 

създават условия за пълноценно изпълнение на техните задължения и участие в университет-

ските дейности.  

Чл. 102. Осъществяването на адекватна социално-битова политика се подпомага от обс-

лужващите звена на УАСГ по чл. 10, ал. 2.  

Информационна дейност  

Чл. 103. (1) С цел поддържане и развиване на системата за осигуряване качеството на об-

разователния процес УАСГ създава и поддържа интегрирана университетска информационна 

система.  

(2) Осъществяването на информационната дейност се подпомага от обслужва-

щите звена на УАСГ по чл. 10, ал. 2.  

Спортно-туристическа дейност  

Чл. 104. (1) УАСГ осигурява занимания по спортни дисциплини на студентите и насърчава 

спортните им изяви.  

(2)  УАСГ организира и провежда вътрешни първенства, състезания, спортни 

празници, спортни лагери и други инициативи и мероприятия, свързани с физическото възпи-

тание и спорта; участва със свои представителни отбори във външни първенства, турнири и 

състезания по различни видове спорт.  

(3)  Организацията на спортно-туристическата дейност в Университета се осъщес-

твява чрез Център „Физическо възпитание и спорт“.  

Раздел седми: Имущество и финанси  

Общи положения  

Чл. 105. (1) Университетът по архитектура, строителство и геодезия съставя, изпълнява, 

приключва и отчита бюджет.  

(2)  В рамките на общия бюджет академичният съвет ежегодно утвърждава бю-

джет на основните и другите структурни звена на УАСГ.  

(3)  Правилата за формиране на бюджета на основните звена и другите структурни 

звена се определят във вътрешните университетски правилници:  

 Правилник за съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на 

УАСГ;  

 Счетоводна политика на УАСГ;  

 Правила за условията и реда на финансиране на научно-изследователските 

разработки и подпомагане на научните изследвания в УАСГ със собствени и предоставени от 

бюджета средства; 

 Методика за формиране на годишните бюджети на факултетите в УАСГ.  

(4) Правилата за формиране на възнагражденията на работещите в УАСГ се опре-

делят с акт на Министерския съвет и съгласно подписан между ректора и представителите на 

синдикалните организации в УАСГ колективен трудов договор.  

Чл. 106. (1) Студентите и докторантите имат право да кандидатстват за стипендии от дър-

жавния бюджет, стипендии, учредени от УАСГ и стипендии на физически или юридически 

лица.  

(2) Размерите, условията и редът за получаване на стипендия от студентите и док-

торантите по ал. 1 се определят от Министерския съвет и от Условия и ред за предоставяне на 

стипендии за студентите по ПМС № 90. Стипендиите, предоставени от физически и юриди-

чески лица се разпределят според волята на дарителя. 
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Чл. 107. (1) Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението 

си.  

(2) От заплащане на такси в УАСГ се освобождават:  

1. лица, които са кръгли сираци;  

2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;  

3. военноинвалиди и военнопострадали;  

4. лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета 

мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, 

социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;  

5. докторантите през последните две години на докторантурата;  

6. студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на 

Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване 

7. студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специал-

ности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по списък, приет от Министер-

ския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.  

(3)  Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти заплащат такси, които 

в УАСГ не могат да бъдат по-малки от диференцираните нормативи за издръжка на обучени-

ето.  

(4)  Студенти, докторанти и специализанти – граждани на държави – членки на 

Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обуче-

нието си в УАСГ при условията и по реда, определени за българските граждани.  

(5)  Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината 

от размера на определената по ал. 3 такса, когато кандидатстват и са приети при условия и по 

ред, определени от Министерския съвет.  

(6)  Таксите по ал. 3 не се заплащат от студенти, докторанти и специализанти, при-

ети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.  

(7)  Българи, живеещи извън Република България, заплащат такси за обучението 

си в УАСГ при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в между-

народен договор е предвидено друго.  

(8) Със средства от държавния бюджет се осигурява напълно или частично 

заплащането на разходите за обучение на студенти, по чл. 95а от ЗВО, които имат сключен 

договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за 

периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. 

(9) При условия и по ред, определени със закон, студентите и докторантите в 

УАСГ имат право да получават кредит за заплащане на такси и за издръжка.  

Имущество  

Чл. 108. (1) Университетът по архитектура, строителство и геодезия е правоприемник на 

всички имуществени права на висшето училище от неговото създаване.  

(2) Целево отреждане на имущество за ползване от структурни звена на УАСГ, 

които не са юридически лица, се извършва от академичния съвет.  

Чл. 109. (1) Университетът упражнява правото на държавна собственост върху предоста-

вените му за управление движими вещи и недвижими имоти от свое име, за своя сметка и на 

своя отговорност в рамките на нормативните актове.  

(2) Публична държавна собственост са предоставените от държавата учебни и ад-

министративни сгради на УАСГ и неговите структурни звена, както и изрично посочените в 

акта за тяхното предоставяне сгради и имоти.  

(3) Частна собственост на УАСГ са предоставените за управление движими вещи, 

стопански инвентар, транспортни средства, сгради и недвижими имоти с обслужващо значе-

ние.  
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Чл. 110. (1) С решение на академичния съвет, УАСГ може да отдава под наем предоста-

вени му от държавата движими вещи и недвижими имоти, да преотстъпва за ползване и да 

ползва съвместно по договор с трети лица вещи и имоти, собственост на Университета при 

условията и по реда, установени във Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти дър-

жавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на УАСГ.  

(2) Разпореждане с вещи и имоти на УАСГ, частна държавна собственост, учредя-

ване на вещни права върху такива вещи и имоти, както и ползването им по договор с трети 

лица се извършват от ректора по решение на академичния съвет за всеки отделен случай.  

(3) Сделки на безвъзмездно разпореждане с имущество на Университета са недо-

пустими.  

(4) Всички допълнителни изисквания, свързани с управлението на имуществото 

на УАСГ се установяват чрез приети от академичния съвет правила.  

Бюджет  

Чл. 111. (1) УАСГ има самостоятелен бюджет, който е планът на очакваните приходи и 

разходи за една календарна година.  

(2) Разпределението и управлението на бюджета на УАСГ се осъществяват въз ос-

нова на Правилник за съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на УАСГ.  

(3) В рамките на общия бюджет, академичният съвет ежегодно утвърждава бю-

джет на основните звена, съгласно Методика за формиране на годишните бюджети на фа-

култетите в УАСГ и на обслужващи звена съгласно правилниците за дейността им. 

Фондове и фондации  

Чл. 112. (1) От средствата по приходната част на бюджета могат да бъдат формирани фон-

дове. Начинът на набиране и разходване на средствата по тях се определят от академичния 

съвет с решението за създаването им. Отчетите на фондовете се публикуват в бюлетин, достъ-

пен за членовете на академичната общност.  

(2) Дейността на УАСГ може да се подпомага от фондации.  

(3) Фондации със средства на УАСГ се създават по решение на академичния съ-

вет.  

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

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

(5) За дейността си фондацията се отчита веднъж годишно пред академичния съ-

вет.  

 Заключителни разпоредби  

§ 1. Всички въпроси по управлението на УАСГ, които не са уредени в този Правилник, 

се уреждат в съответствие със Закона за висшето образование с решения на общото събрание.  

§ 2. С приемането на този правилник се отменят: 1. Правилник за устройство и дейност 

на УАСГ ; 2. Правилник за управление на УАСГ. Във всички нормативни документи на УАСГ 

препратките към отменените правилници се заменят със съответстващите им членове от този 

Правилник. Ако това не е възможно, нормативните документи се коригират по реда на прие-

мането им. 

 

Вносител:  

проф. д. н. инж. Станислав Василев,  

председател на общото събрание на УАСГ 


