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III. Административно обслужване на студенти 

Чл. 13. Административните дейности при обслужване на студенти 

са: 

а) записване на новоприети студенти и записване при възстановяване на студен-

тски права; 

б) издаване на студентска книжка и лична студентска карта; 

в) прекъсване на обучението; 

г) възстановяване на студентски права; 

д) издаване на удостоверения за моментно студентско положение и за здравно 

осигуряване; 

е) издаване на протокол за изпит; 
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ж) издаване на документи за получаване на стипендия; 

з) съставяне на план за индивидуално обучение; 

и) получаване на своевременна информация за учебната документация, описана в 

чл. 50 на Вътрешна система за осигуряване на качеството; 

й) получаване на академична и административна заверка при завършен семестър; 

к) записване на следващ семестър; 

л) получаване на своевременна информация за датата на изпитите, начина на про-

веждането им и за резултатите от тях; 

м) получаване на информация за възможностите за участие в научни проекти и за 

начините за кандидатстване; 

н) издаване на академична справка; 

о) получаване на служебна бележка за допускане до разработване на дипломно 

задание; 

п) предоставяне на документ за прехвърляне в различна специалност или форма 

на обучение; 

р) получаване на информация за видовете административни услуги и за таксите 

по тях, ако има такива;  

с) получаване на информация за реда, по който се извършва административното 

обслужване и за правата на студента при обслужването. 

Записване на студенти в УАСГ и формиране на учебни групи 

Чл. 14. (1) Записване на новоприетите студенти се извършва от 

служител във факултетната канцелария чрез вписване в главната 

книга. Основание за записването е заповед на ректора на УАСГ, под-

готвена от Университетски център за информационни технологии за 

студенти приети след проведена кандидатстудентска кампания или от 

отдел „Учебни дейности“ за всички останали случаи.  

  Сроковете за записване и необходимите документи, които студентите да 

представят се определят в Правилник за приемане на студенти в УАСГ. 

  При записване новоприетите студенти се явяват лично или чрез упълномо-

щено от тях по надлежния ред лице.  

  Новоприетите студенти получават уникален факултетен номер в рамките на 

факултета и се разпределят служебно по потоци и учебни групи. Студентите от една учебна 

група при възможност получават последователни факултетни номера. 

  Студентските книжки се получават от новоприетите студенти при откриване 

на учебната година. При отсъствие на студента те се съхраняват в канцеларията на факултета 

до получаването им.  

Чл. 15. (1) В началото на всеки семестър деканите на факултети из-

пращат в отдел „Учебни дейности“ предложение за разпределението 

на броя на студентите по групи, подгрупи и потоци за всяка специал-

ност и курс. 

  Служител в отдел „Учебни дейности“ съгласува предложенията по ал. 1 със 

заместник-ректора по учебната дейност, качество и акредитация за спазване на разпоредбите 

на Правилника за определяне на нормативната и наднормативната заетост на преподавателс-

кия състав и подготвя заповед за разпределение на броя на студентите по групи, подгрупи и 

потоци. Заповедта се подписва от ректора на УАСГ или упълномощен от него заместник-рек-

тор. 
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  На основата на заповедта по ал. 2 деканите на факултети издават заповеди за 

поименно разпределяне на студентите по учебни групи. При запазване броя на групите от 

предходния семестър и разпределението на студентите в тях, заповед не се издава. 

  Когато обучението по учебна дисциплина се извършва на подгрупи, разпре-

делянето на студентите се извършва по време на първото занятие от семестъра от преподава-

телите, провеждащи занятията. 

  Студентите могат да поискат смяна на подгрупата без да подават заявление, 

като устно изразят желанието си пред преподавателите, водещи на двете подгрупи и получат 

тяхното одобрение. 

  Студентите могат да поискат преместване в друг поток или учебна група с 

мотивирано заявление до декана. Ако деканът на факултета одобри искането, той включва 

студента в състава на друга учебна група чрез заповедта, издавана по ал. 3 в началото на след-

ващия семестър.  

  Университетският център за информационни технологии (УЦИТ) поддържа 

на страницата на УАСГ актуални списъци на учебните групи, които са достъпни за препода-

ватели, служители и студенти.  

Чл. 16. (1) Преместване на студенти от една инженерна специ-

алност в друга или смяна на формата на обучение се извършва 

преди началото на учебна година при следните условия:  

 студентът да е завършил успешно най-малко първи курс от следването си;  

 да има успех от предходната година не по-нисък от много добър (не се 

изисква при смяна формата на обучение); 

 да е изпълнил допълнителните условия към кандидатите за преместване в 

нова специалност или форма на обучение, приети от факултетните съвети.  

  Студентът подава заявление до ректора на УАСГ чрез декана на обучаващия 

до момента факултет. Служител в канцеларията на факултета подготвя справка дали студентът 

изпълнява условията за преместване в ал. 1 и за изпълнението на задълженията по учебния 

план на специалността. Деканът на факултета записва върху заявлението становището си за 

преместването на студента в нова специалност.  

  Ако студентът желае преместване в друг факултет, заявлението и справката 

по ал. 2 се предават по служебен път в канцеларията на този факултет. Служител в канцелари-

ята изготвя справка за изпитите, положени от студента, които биха могли да се признаят в 

новата специалност. Деканът на факултета разглежда представените документи и записва ста-

новището си върху заявлението. При положително становище, той посочва върху заявлението 

в кой курс да бъде записан той. 

  Заявлението и справките по ал. 2 и ал. 3 се предават в канцеларията на рек-

тора за решение. При положителна резолюция от ректора, служител от отдел „Учебни дей-

ности“ подготвя заповед за преместване на студента в новата специалност.   

  Не по-късно от три работни дни след подписване на заповедта по ал. 4, слу-

жител от отдел „Учебни дейности“ уведомява студента за решението на ректора по начина за 

комуникация, посочен в заявлението му. 

  За записване в новата специалност или форма на обучение, студентът предс-

тавя в канцеларията на факултета попълнени студентска книжка, именник и при необходимост 

– уверения.  

  За административното обслужване по прехвърлянето студентът може да 

дължи такси, определени от академичния съвет на УАСГ. 

Чл. 17. Прехвърляне на студенти от инженерни специалности в 

специалност „Урбанизъм“ или обратно се извършва по реда на чл. 16, 

като се прилагат и допълнителните изисквания на чл. 24, ал. 3 на ПУД. 
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Чл. 18. Студенти от инженерните специалности могат да продъл-

жат обучението си в специалност „Архитектура“ при условията на чл. 

18 от Правилник за приемане на студенти в УАСГ (ППС) чрез канди-

датстване и полагане на конкурсни изпити. 

Чл. 19. (1) Преместване на студенти от други висши училища в 

УАСГ се извършва при условията на чл. 20 на Правилник за приемане 

на студенти.  

  Когато преместването е без конкурсен изпит, при условия определени от 

Академичен съвет, на основание обучение в друго сродно висше училище и специалност, кан-

дидатите подават заявление до ректора. Заявлението се подава в деловодството на УАСГ не 

по-късно от един месец преди започване на учебната година. Към него се прилагат следните 

документи: 

 академична справка, удостоверяваща успешно завършена предходна 

учебна година, успешно положени изпити и оценките от тях, хорариум на дисциплините и 

получените кредити; 

 оригинал и копие от дипломата за средно образование (след сверяване ори-

гиналът се връща на заявителя); 

 други документи, които се изискват по преценка на факултетите. 

  Когато преместването по ал. 2 е след предходното обучение в чуждестранно 

висше училище, кандидатът подава следните документи, които трябва да бъдат преведени и 

легализирани съгласно изискванията на Наредба за държавните изисквания за признаване на 

придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши учи-

лища (ПМС № 168 от 14.08.2000 г.):   

 заявление за кандидатстване по образец;  

 оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг анало-

гичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен ор-

ган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;  

 оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и ко-

пие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;  

 оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ 

промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна;  

 документ за платена такса, определена от академичния съвет на УАСГ. 

  Когато предходното обучение е от чуждестранно висше училище, заместник-

ректорът по учебна дейност, качество и акредитация организира процедура по признаване на 

периоди за обучение, материалите от която се прилагат към заявлението за преместване. 

  С резолюция върху заявленията по ал. 2 или ал. 3, ректорът ги изпраща, за-

едно с материалите по тях, за становище от декана на факултета, където ще се провежда обу-

чение по желаната специалност.  

  Деканът на факултета разглежда представените документи и записва стано-

вището си върху заявлението за преместване на студента. При положителна резолюция, той 

посочва в кой курс да бъде записан студента. 

  Решение за преместване на студента се взема от ректора на УАСГ, който пос-

тавя резолюция върху заявлението. В срок от три работни дни служител в отдел „Учебни дей-

ности“ уведомява заявителя за решението на ректора по начина, посочен в заявлението му. 

  При положително решение на ректора по ал. 7, служител в отдел „Учебни 

дейности“, подготвя и представя за подпис на ректора заповед за записване на студента в но-

вата специалност. 
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  За записване в желаната специалност студентът представя в канцеларията на 

факултета попълнени студентска книжка, именник, изискваните декларации и при необходи-

мост – уверения. Допълнително, той представя заповед за отписване с цел преместване в 

УАСГ от висшето училище, в което са се обучавали.  

  Обучението на преместени студенти от други висши училища се извършва 

при условията на платено обучение. 

  Студентът дължи такси за административното обслужване по прехвърляне 

без конкурсен изпит, определени от академичния съвет на УАСГ.  

Чл. 20. (1) На студентите, преместени от друго висше училище, 

прехвърлени от една специалност в друга в рамките на УАСГ или осъ-

ществили студентска мобилност могат да бъдат признати положени 

изпити и получените за тях кредити по следната административна 

процедура:  

  Студентът подава в канцеларията на факултета заявление до декана за приз-

наване на положени изпити. При преместване от друго висше училище към заявлението се 

прилагат следните документи: учебен план на изучаваната специалност; учебни програми на 

дисциплините, академична справка за обучение по предходната специалност. За студентите, 

обучавани в други специалности на УАСГ тези документи се набавят служебно от служител 

във факултетната канцелария. 

  В срок от десет работни дни след подаване на заявлението по ал. 1, специа-

лизираната комисия по чл. 22 на Правилник за прилагане на системата за натрупване и тран-

сфер на кредити в УАСГ взема решение кои оценки от изпити и кредитите по тях могат да 

бъдат признати в новата специалност на студента.  

  Оценките и кредитите по дисциплини, чиито учебни програми съвпадат по-

вече от 2/3 с изучаваните в новата специалност, се признават от комисията по ал. 2, която може 

да съгласува признаването с водещите преподаватели по дисциплините. При по-малко съвпа-

дение, комисията определя допълнителни дейности, които студентът трябва да извърши, за да 

се признаят придобитите кредити, в т.ч. явяване на изпит по част от темите, разработване на 

упражнения и / или проекти и други. 

  Членовете на комисията подписват протокол за взетите решения, който се 

одобрява от декана на факултета и е основание за вписване на признатите оценки от изпити в 

главната книга. В протокола се посочват имената на преподавателите, които трябва да прове-

дат допълнителните дейности по т. 3.  

  По заповед на декана на факултета, за новозаписаните студенти по ал. 1 се 

разработва индивидуален план по изискванията на чл. 21, като е него се включват всички дис-

циплини, учебни и производствени практики, които не са признати от комисията по ал. 1, както 

и допълнителните дейности, записани в протокола на комисията.  

Чл. 21. (1) След успешно завършване на първи курс, студентите 

имат право да подадат заявление за обучение по индивидуален план, 

в което посочват причините за искането и желания резултат от обуче-

нието. При необходимост, към заявлението се прилагат документи, 

които показват защо се налага разработване на индивидуален план. 

Студентите по чл. 16 и по чл. 20 не подават заявление, а процедурата 

стартира след заповедта на декана. 

   При положителна резолюция от декана на факултета върху заявлението по 

ал. 1, заместник-деканът по учебна дейност, съвместно със студента, разработват индивидуа-

лен план, който може да предвижда по-кратък срок за завършване на обучението от предвиде-

ния в учебния план на специалността.  
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  Индивидуален план за обучение се изработва преди началото на учебната го-

дина и може да бъде за една учебна година, за две учебни години или до края на обучението 

на студента.  

  Индивидуалният план трябва да включва всички дейности, предвидени в 

учебния план на специалността за избрания срок на обучение по него и да дава възможност на 

студента да изпълни всички свои задължения в рамките на разписа на учебните занятия. Не 

може да предвиждат допълнителни ангажименти за академичния състав и администрацията на 

УАСГ.  

  В индивидуалния план се указва в коя учебна група да се извърши обучени-

ето по всяка дисциплина, включена в него. Преди началото на всеки семестър студентът слу-

жебно се вписва в състава на предвидената група. 

  Индивидуалният план влиза в сила след приемане от факултетния съвет и 

утвърждаване от декана на факултета. Той може да бъде променян по процедурата описана в 

този член преди началото на всяка учебна година.  

  Предсрочното завършване на образованието по индивидуалния учебен план 

не освобождава студента от заплащане на всички необходими семестриални такси, предви-

дени за целия курс на обучение по учебен план. 

Чл. 22. (1) Студенти – сираци,  хора със сензорни увреждания и 

други с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 

на сто, военноинвалиди, и военнопострадали и лица, които към мо-

мента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила 

по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно се-

мейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана инс-

титуция, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризираните, 

имат право на специални облекчения по време на обучението си, 

включително и обучение по индивидуален план.  

  Облекченията по ал. 1 се ползват след подадено от студента заявление до де-

кана и по решение на факултетния съвет. 

Промяна в студентското положение 

Чл. 23. (1) Прекъсване на обучението при условията на чл. 16 от 

ПУД става след подаване на заявление в канцеларията на факултета, 

в което студентът описва причините за искането си.  

  При прекъсване по уважителни причини към заявлението се прилагат необ-

ходимите документи. 

  В срок от десет работни дни от подаване на заявлението по ал. 1, деканът на 

факултета издава заповед за прекъсване обучението на студента, в която се посочват причи-

ните за прекъсване и срока на прекъсването.  

  Когато прекъсването е заради неизпълнение на задълженията на студента по 

учебния план, в заповедта се посочва: а) условията, при които може да възстанови студентс-

ките си права; б) задълженията, които трябва да изпълни, за да продължи обучението си и в) 

сроковете за изпълнението им. 

  При неизпълнение на задълженията по ал. 4 в сроковете, указани в заповедта 

на декана, студентът се отстранява от УАСГ. Служител във факултетната канцелария подготвя 

заповед на ректора, която се резолира от декана. След като заповедта се подпише от ректора, 

тя се връчва на студента по реда на т. 5 от чл. 26.  

Чл. 24. (1) За записване след прекъсване студентът подава заяв-

ление в канцеларията на факултета, придружено от документ за пла-

тена семестриална такса за следващия семестър.  
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  Служител във факултетната канцелария, след като се увери, че са изпълнени 

условията, описани в заповедта за прекъсване, изготвя заповед за възстановяване на студент-

ските права и след резолюция от декана на факултета я представя за подпис от ректора. 

Чл. 25. (1) Отписване на студенти по тяхно желание, след завър-

шен първи курс на обучението и заверен семестър (за студенти от по-

горни курсове) става с подаване на заявление до декана на факултета, 

в което се описват причините за искането и срока на отписването (не 

повече от три години). При необходимост се прилагат документи до-

казващи обстоятелствата, посочени в заявлението. 

  Служител във факултетната канцелария, след като провери коректността на 

посочените в заявлението факти и прецени дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от ПУД, 

подготвя заповед на ректора за отписване на студента. В нея се вписват основанията за отпис-

ване, условията и сроковете за възстановяване на студентските права. 

  Деканът на факултета поставя резолюция върху заповедта по ал. 2 и при по-

ложително становище заповедта се поднася за подпис на ректора на УАСГ.  

Чл. 26. Налагане на административни наказания на студенти по 

чл. 29 от ПУД се извършва по следната процедура: 

 Длъжностното лице, установило нарушението на студента представя док-

лад до декана на факултета, в който описва нарушението и представя доказателства за него. 

 Деканът на факултета поставя резолюция на доклада по т. 1, с която изис-

ква от студента устни или писмени обяснения и дава срок за получаването им. При необходи-

мост изисква и допълнителна информация от длъжностното лице, подало доклада. Служител 

във факултетната канцелария уведомява студента за решението на декана на служебния елек-

тронен адрес на студента в деня на поставяне на революцията. Към обясненията си студентът 

може да приложи документи, които да изясняват случая. Тази точка не се прилага в случаите 

по буква „б“ на чл. 18, ал. 1 на ПУД (при осъждане на лишаване от свобода за извършено 

умишлено престъпление). 

 Деканът взема решение за наказание на студента след като изясни обстоя-

телствата по случая и прецени тежестта на нарушението. При необходимост със своя заповед 

деканът назначава комисия, която да изясни обстоятелствата по случая и дава срок за предс-

тавяне на доклад по случая. В доклада на председателя на комисията се предлага дали да бъде 

наказан студентът и какво наказание да му бъде наложено.  

 Ако деканът прецени, че студентът трябва да бъде наказан с порицание или 

предупреждение за отстраняване, служител във факултетната канцелария подготвя заповед на 

декана. Когато деканът реши да предложи наказание отстраняване от УАСГ (за една или за 

повече от една година), служител във факултетната канцелария подготвя от името на декана 

заповед на ректора. Тази заповед, заедно с останалите документи, се представя на ректора за 

вземане на решение по случая. 

 В срок от пет работни дни след подписване от ректора на заповедта по т. 4 

служител във факултетната канцелария уведомява студента на електронната му поща и му 

дава срок да я получи срещу подпис в канцеларията на факултета. Ако студентът не получи 

заповедта в указания срок, същата се изпраща чрез деловодството на УАСГ с препоръчано 

писмо с обратна разписка на адреса на студента, посочен при неговото записване и се счита за 

връчена. 

 Заповедта се прилага към досието на студента, а за наложеното наказание 

се прави запис в главната книга. 

Чл. 27. (1) Възстановяване на студентски права след отстраня-

ване или отписване от УАСГ се извършва със заповед на ректора, 

подготвена от отдел „Учебни дейности“. В зависимост от причините 
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за отстраняването или отписването се изпълняват различни проце-

дури:  

 Студенти, наказани с отстраняване със заповед на ректора на УАСГ, възс-

тановяват студентските си права служебно, след изтичане срока на наказанието, като студен-

тът подава заявление в канцеларията на факултета, придружено от документи за платена се-

местриална такса за следващия семестър. Ако в заповедта за отстраняване са поставени усло-

вия за възстановяване на студентските права, към заявлението се прилагат документи, доказ-

ващи, че те са изпълнени. 

 Студенти, отписани по тяхно желание по ал. 2 на чл. 17 от ПУД възстано-

вяват студентските си права си в УАСГ след подаване на заявление и заплащане на семестри-

ална такса. Когато отписването е заради обучение в друго висше училище, към заявлението се 

прилага заповед за отписване от това училище. 

 Студенти, загубили студентски права преди завършване на първи курс, 

както и студенти по т. 1 и 2, които не са възстановили правата си в срока, указан в заповедта 

за отстраняване или отписване, могат да възстановят студентските си права след положен кан-

дидатстудентски изпит по общия ред и класиране в специалността според чл. 21 на Правилник 

за приемане на студенти в УАСГ. 

 Академичният съвет на УАСГ ежегодно определя условията, при които 

студентите по т. 3 могат да възстановят студентски си права без конкурсен изпит.  

  На основание заповедта по ал. 1 деканът на факултета издава своя заповед. В 

нея посочва курса, формата на обучение и учебната група, в които да бъде записан студента, 

като взема предвид заверените семестри и положените изпити според учебния план на специ-

алността. При необходимост, в заповедта се възлага на заместник-декана по учебната дейност 

разработване на индивидуален учебен план за обучение на студента. 

Записване, заверка на семестър и явяване на изпити 

Чл. 28. (1) При записване на всеки семестър студентите представят 

в канцеларията на факултета студентските си книжки, заедно с доку-

мент за платена семестриална такса, а в началото на всяка учебна го-

дина подават именници и декларации за здравно осигуряване. Преда-

ването на документите и получаването на книжките може да става и 

групово, чрез отговорниците на групи по чл. 30. 

  Семестриалните такси могат да се заплащат по банков път, чрез вноска по 

сметката на УАСГ, през банкомат или чрез платежни услуги на лицензирани платежни опера-

тори, както и в брой или на ПОС терминал в касата на УАСГ. Документът удостоверяващ 

плащането, трябва да съдържа името и факултетния номер на студента. 

  В срок до пет работни дни след подаване на документите по ал. 1 служител 

във факултетната канцелария проверява редовността им и записва студента за следващия се-

местър. Студентите, на които е отказано записване се уведомяват на служебния им имейл. 

  В срок от пет работни дни след началото на всеки учебен семестър счетовод-

ството на УАСГ изпраща на официалната поща на факултетните канцеларии справка за полу-

чените поименни плащания от студентите от съответния факултет. 

Чл. 29. (1) Студентите, изпълнили задълженията си по учебна дис-

циплина получават в студентските си книжки заверки за лекции и уп-

ражнения от преподавателите провели занятията. Изискванията за за-

верка се обявяват преди началото на семестъра на интернет страни-

цата на преподавателите и на определено от декана място в сградата 

на факултета. След началото на семестъра не може да се поставят по-

тежки условия за заверка от предварително обявените. 
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  Преди края на учебния семестър студентите попълват в студентските си 

книжки наименованията на учебните дисциплини, името и академичната длъжност на препо-

давателите, провели занятията и хорариума на всяка дисциплина. С подписа си преподавате-

лите, провели лекциите и упражненията удостоверяват изпълнението на задълженията по дис-

циплината. 

  Ако студент смята, че неоснователно му е отказана заверка по учебна дис-

циплина, той може да подаде жалба до декана. При отказана заверка от един и същ препода-

вател, двама или повече студенти могат да подадат колективна жалба. В срок до пет работни 

дни след получаване на жалбата деканът или негов заместник организира среща с ръководи-

теля на катедрата и преподавателя, отказал заверката и взема решение по жалбата. При необ-

ходимост, деканът, по предложение на ръководителя на катедра, може да определи друг пре-

подавател, който да извърши заверка по дисциплината на жалбоподателя.  

Чл. 30. (1) Студентите от всяка учебна група избират свои отговор-

ници (един или двама), които имат административно-организационни 

функции и представляват групата пред деканското ръководство, пре-

подавателите и служителите във факултетната канцелария. 

  Имейл адресите на отговорниците на групите се предоставят на преподава-

телите при поискване. Съобщение, изпратено от преподавател или служител до отговорник на 

група се смята за изпратено до всички студенти в групата. 

  По въпроси, засягащи учебната група, отговорниците на групи могат да бъдат 

обслужвани и извън приемните часове за студенти на канцелариите, но в рамките на работното 

им време. 

  Отговорниците на групи могат да подават жалби и сигнали от името на гру-

пата по реда на чл. 111 до чл. 118 от Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ 

за нередности при провеждане на учебния процес или при административното обслужване на 

студентите, както и за неизпълнение на задълженията от страна на административни ръково-

дители, преподаватели или служители. Компетентните органи, получили сигналите, следва да 

отговарят на тях в съкратени срокове. 

Чл. 31. (1) Преди края на семестриалните занятия, отговорниците 

на групите по чл. 30, след консултация със студентите в групата, под-

готвят предложение за датите на изпитите в изпитната сесия. Предло-

жените дати и началният час на изпита се съгласуват с преподавате-

лите, които ще провеждат изпити с групата през идната сесия.  

  Отговорниците на групи подготвят и подават в канцеларията на факултета 

заявление до декана, в което за всяка дисциплина, по която ще се провежда семестриален из-

пит, се записва: наименованието на учебната дисциплина, датата и началният час на изпита, 

както и името на преподавателя, съгласувал предложението. Заявлението може да се внесе и 

чрез служебната електронна поща на отговорника на групата.  

  Ако отговорниците на групи не изпълнят задълженията си по ал. 2 до края на 

семестриалните занятия, служител във факултетната канцелария информира за това ръково-

дителите на катедри, за чиито изпити не са предадени дати и им дават възможност те да ги 

определят след консултация с преподавателите, които ще провеждат изпитите. 

  Най-малко пет дни преди започване на изпитната сесия служител във факул-

тетната канцелария или секретар на катедра обобщава и предава по електронната поща в отдел 

„Учебни дейности“ датите и наименованията на дисциплините за всички семестриални из-

пити, които ще се проведат във факултета или в катедрата.  

  В деня след получаване на данните по ал. 4 инспектор от отдел „Учебни дей-

ности“ определя зали за провеждане на всеки от изпитите и изпраща информацията за тях на 

електронната поща на факултетните канцеларии. 
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  Най-малко три работни дни преди започване на изпитната сесия служител 

във факултетната канцелария публикува на страницата на факултета и поставя на информаци-

онното табло на факултета следната информация за всеки семестриален изпит: учебна дисцип-

лина, преподавател, провеждащ изпита, дата, начален час и зала, където ще се проведе изпита. 

Чл. 32. (1) Студентите в задочна форма на обучение се явяват на 

изпити според Годишен график за провеждане на изпити със студен-

тите от задочна форма, който се изработва и оповестява по следния 

ред: 

 Преди началото на учебната година ръководителят на всяка катедра изп-

раща на електронната поща на отдел „Учебни дейности“ предложение за датите на изпитите 

на задочните студенти по дисциплините, преподавани в катедрата. За всеки месец от октомври 

до декември и от март до май се предвижда поне по една изпитна дата.  

 Служител в отдел „Учебни дейности“ обобщава заявките и определя адми-

нистративно дати за изпити в катедри, чиито ръководители не се изпълнили задължението си 

по т. 1.  

 Не по-късно от десет работни дни след началото на учебната година слу-

жител в отдел „Учебни дейности“ подготвя Годишен график за провеждане на изпити със 

студентите от задочна форма на обучение и го представя за подпис от ректора на УАСГ. 

Графикът се оформя като заповед на ректора и се публикува на страницата на УАСГ в деня на 

подписването му.  

 Служител във факултетната канцелария поставя на информационното 

табло на факултета копие от Графика по т. 3 и го изпраща на електронната поща на ръководи-

телите на катедри за сведение на преподавателите. 

 Залата и началния час за провеждане на всеки от изпитите в графика по ал. 

3 се обявяват от преподавателите на техните страници на сайта на УАСГ. 

  Студентите в задочна форма на обучение могат да се явяват на изпит и на 

дати, определени за изпит на студентите от редовна форма на обучение, но само с разрешение 

на изпитващия преподавател. За целта те подават в канцеларията на факултета заявление, съг-

ласувано от преподавателя. Заявлението и одобрението на преподавателя могат да бъдат пред-

ставени чрез електронната поща на канцеларията на факултета (студентът и преподавателят 

изпращат отделни писма). При положителна резолюция на декана на студента се издава инди-

видуален протокол. Ако изпитът се провежда в през учебната година, в която студентът е изу-

чавал дисциплината, не се издава индивидуален протокол, а резултатът от изпита се нанася в 

общия протокол на групата.  

Изпитни протоколи 

Чл. 33. (1) Преди началото на редовна изпитна сесия, служител във 

факултетната канцелария изготвя изпитни протоколи по образец, в 

два екземпляра за всяка учебна група и ги представя за подпис на де-

кана.  

  Всеки изпитен протокол съдържа уникален номер в рамките на учебната го-

дина, дата на издаване и дата на провеждане на изпита (попълва се от изпитващия преподава-

тел по време на изпита) и се записва в Регистър на изпитните протоколи, който може да се 

води и в електронен формат. Протоколи без номер и дата на издаване, както и такива, които 

не са подписани от декана, регистрирани и подпечатани с печата на факултета са невалидни.  

  Регистърът по ал. 2 съдържа наименованието на учебната дисциплина, пре-

подавателя, на когото е възложено да проведе изпита, номер и дата на издаване.  

 В протоколите на всяка група се включват студентите, които са записали 

текущия семестър, независимо дали са получили заверка на семестъра.  
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 Регистрираните протоколи, подписани от декана, се предават на секретарите 

на катедри, които ги разпределят между преподавателите в катедрата. 

Чл. 34. (1) Изпитите се провеждат от преподавателите, посочени в 

протокола за изпита. Ако това е невъзможно (поради заболяване, от-

съствие на преподавателя или други причини), деканът взема решение 

дали да отложи изпита за друга дата или след консултация с ръково-

дителя на катедра, да определи друг преподавател за провеждане на 

изпита. При смяна на преподавателя се издава нов протокол, в който 

се вписва неговото име, а вече издаденият се анулира (това се записва 

в Регистъра на изпитните протоколи). 

  По предложение на преподавателите по ал. 1, съветът на катедрата на свое 

заседание определя квестори за всеки изпит измежду членовете на академичния състав на ка-

тедрата.  

  На квесторите по ал. 2 могат да бъдат възложени част от дейностите по про-

веждане на изпита на студентите. Оценките се определят и нанасят в протокола от преподава-

телите по ал. 1. 

Чл. 35. До изпит по дадена дисциплина се допускат само студенти, 

които са изпълнили всички предвидени в учебната програма задълже-

ния, включително заверка на лекции и упражнения по тази дисцип-

лина. Недопуснатите до изпит студенти могат да подадат жалба до де-

кана, който взема решение по нея в срок от три работни дни.   

Чл. 36. (1) След приключване на изпита преподавателите нанасят 

поставените оценки в двата екземпляра на протокола и в студентската 

книжка на всеки студент и се подписват срещу всяка оценка. В сту-

дентската книжа задължително се записва номера и датата на прото-

кола.  

  Преподавателят съхранява писмените работи на студентите в рамките на 

една година след датата на изпита и е длъжен да ги представи на декана при поискване. 

  До три работни дни след края на семестриалните поправителни сесии препо-

давателите изпращат в канцеларията на факултета електронно копие от протоколите с поста-

вените по време на сесията оценки, а десет работни дни нанасят оценките в главната книга. 

  До десет работни дни след края на годишната поправителна сесия препода-

вателите нанасят в главната книга поставените по време на сесията оценки и предават единия 

екземпляр от протоколите в канцеларията на факултета, а другия съхраняват най-малко пет 

години. 

  Служител във факултетната канцелария отбелязва в Регистъра на изпит-

ните протоколи върнатите след края на изпитните сесии екземпляри от редовни или индиви-

дуални протоколи. 

  До двадесет работни дни след края на годишната поправителна сесия служи-

тел във факултетната канцелария изготвя справка за предадените протоколи и за нанесените в 

главната книга оценки и я представя на декана, който взема мерки спрямо преподавателите, 

които не са изпълнили задълженията си по ал. 3 и ал. 4. 

Чл. 37. (1) Индивидуален изпитен протокол се издава на студент, 

който не се явява на изпит със своята учебна група, независимо от 

причината за това. За изпита по всяка учебна дисциплина се издава 

отделен протокол. В един индивидуален протокол могат да се запишат 

двама и повече студенти, ако са поискали да се явят по определена 

дисциплина на една и съща дата.  
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  За издаване на протокол по ал. 1 студентите подават заявление до декана на 

факултета, в което посочат причините, поради които желаят да им бъде издаден индивидуален 

протокол, името на дисциплината и на преподавателя, при който ще се явяват на изпит и датата 

на изпита. Заявлението се подава най-малко три работни дни преди датата на изпита. То може 

да се изпрати до канцеларията на факултета и чрез служебната електронна поща на студента. 

Двама и повече студенти могат да подадат общо заявление за издаване на изпитен протокол. 

  Без съгласие от преподавателите, които ще проведат изпита, индивидуални 

протоколи се издават само за обявените дати в рамките на редовните и поправителните сесии.  

  Ако студент в редовна форма на обучение желае да получи индивидуален 

протокол: а) на дати за изпити със задочни студенти или б) на дати извън редовните и попра-

вителни сесии, той отбелязва това в заявлението по ал. 2. В такъв случай той трябва да получи 

съгласие от изпитващия преподавател, който записва становището си в долната част на заяв-

лението и се подписва. Преподавателят може да изпрати своето становище чрез електронната 

си поща. Без положително становище от изпитващия преподавател протоколи по тази алинея 

на се издават. 

  Служител във факултетната канцелария проверява дали студентът има право 

да се яви на изпит и в срок от два работни дни преди изпита издава изпитен протокол в два 

екземпляра и го представя на декана за подпис, заедно със заявлението по ал. 2. При необхо-

димост, служителят може да поиска допълнителна информация от студента чрез електронната 

му поща. 

  В особени случаи, преди да подаде заявлението по ал. 2, студентът може да 

поиска среща с декана, на която да изложи обстоятелствата по искането си. Деканът записва 

решението си върху заявлението и при положителна резолюция служебно го предава на слу-

жител във факултетната канцелария за изпълнение. 

  Когато служителят във факултетната канцелария установи, че заявителят по 

ал. 2 няма право да получи индивидуален изпитен протокол, не го издава и уведомява за това 

студента на електронната му поща. В писмото си, служителят трябва да посочи причините за 

отказа и действията, които студентът трябва да предприеме за да получи желания протокол.  

  Решението на служителя по ал. 7 може да се обжалва пред декана на факул-

тета. Ако деканът разреши да бъде издаден протокол, той резолира жалбата на студента и слу-

жебно я предава на служител във факултетната канцелария за изпълнение. Решението на де-

кана е окончателно. 

  Във всеки индивидуален изпитен протокол се записва името и факултетния 

номер на студента, името на изпитващия преподавател и наименованието на дисциплината; 

датата на която ще се проведе изпита. След като протоколът бъде подписан от декана на фа-

култета, на него се поставя уникален номер в рамките на учебната година и дата на издаване; 

протоколът се записва в Регистър на изпитните протоколи и се подпечатва с печата на фа-

култета. Протоколи, които не са записани в Регистъра, не са подпечатани и подписани от де-

кана на факултета са невалидни. 

  Подписаните от декана и регистрирани индивидуални изпитни протоколи 

се предават на секретарите на катедри, които ги разпределят между преподавателите и при 

необходимост осигуряват чрез отдел „Учебни дейности“ зали за провеждане на изпитите. Ко-

гато изпитът се провежда извън редовните и поправителните сесии или не е на дата от графика 

по чл. 32, секретарите на катедри уведомяват чрез служебните им имейли студентите, полу-

чили изпитни протоколи за залата и началния час на изпита. 

  Преподавателите нанасят оценките от изпитите, проведени с индивидуални 

протоколи, в главната книга в срок от пет работни дни след датата на изпита и предават в 

канцеларията един от екземплярите на протоколите, а втория съхраняват най-малко пет го-

дини.  
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  Ако студентът по своя вина не се яви на изпит на датата, отбелязана в про-

токола, преподавателят в срок от пет работни дни връща двата екземпляра на протокола в кан-

целарията. Върнатите протоколи се отбелязват в Регистъра на изпитните протоколи и не могат 

да се използват повторно. 

  Академичният съвет на УАСГ определя такса за издаване на индивидуален 

изпитен протокол. Заедно със заявлението по ал. 2 студентът представя и документ за платена 

такса, номерът на който се записва в протокола и в Регистъра на изпитните протоколи. При 

отказ да бъде издаден протокол, таксата не се възстановява. 

Чл. 38. (1) При всяко явяване на студент на изпит преподавателят е 

длъжен да постави оценка в книжката на студента, в протокола и в 

главната книга. Оценка „Слаб (2)“ се поставя и в случаите, когато сту-

дентът се е явил на изпит, но е отказал да бъде изпитан след изтегляне 

на изпитен билет или задаване на темата на изпита. На не явилите се 

на изпит студенти преподавателят нанася в протокола „Не се явил“. 

  Когато за един студент са записани три слаби оценки по една учебна дис-

циплина в главната книга, служител във факултетната канцелария подготвя от заповед, името 

на декана, за отстраняване на студента от УАСГ и я представя на ректора за подпис. 

Чл. 39. (1) Когато студент не е удовлетворен от оценката, която му 

е поставена на изпит, в срок от три дни след обявяване на оценката от 

изпита, той може със заявление до декана на факултета:  

 да се откаже от оценката си и да поиска повторно явяване на същия изпит;  

 да поиска преразглеждане на писмената му работа от комисия, назначена от 

декана;  

 да бъде изпитан от назначена със заповед на декана комисия. 

  Ако студентът се откаже от оценката си по време на редовната изпитна сесия, 

преди тя да бъде нанесена в протокола от изпита, може да се яви, при съгласие на изпитващия 

преподавател, на следващата поправителна сесия със същия протокол. Когато оценката е на-

несена в протокола или изпитът не е по време на редовна изпитна сесия, за да се откаже от нея, 

студентът подава заявление до декана и може да получи индивидуален изпитен протокол по 

реда на чл. 37. Оценката получена при повторното явяване е окончателна. 

  Ако студентът смята, че писмената му работа не е оценена коректно, той 

може да подаде заявление за преразглеждане на работата му, в което излага основанията за 

искането си. Когато деканът прецени, че искането е основателно, в срок от пет работни дни, 

след получаване на заявлението, той назначава комисия, в която влизат най-малко представи-

тел на деканското ръководство, на катедрата, в която се провежда обучението по дисциплината 

и преподавателят, провел изпита. В срок от десет работни дни след издаване на заповедта, 

комисията разглежда писмената работа на студента и представя на декана протокол, в който 

се предлага оценка. Ако оценката, поставена от комисията е различна от поставената от пре-

подавателя, председателят на комисията нанася новата оценка в главната книга. В този случай 

заповедта на декана за назначаване на комисия и протокола на комисията заместват изпитния 

протокол и се записват в Регистъра на изпитните протоколи. 

  При записани в главната книга две слаби оценки по една учебна дисциплина, 

студентът има право със заявление до декана да поиска да бъде изпитан от комисия. В срок от 

пет работни дни след подаване на заявлението деканът със своя заповед назначава комисия, 

която да проведе изпита. В комисията влизат най-малко представител на деканското ръковод-

ство, на катедрата, в която се провежда обучението по дисциплината и водещият преподавател 

по дисциплината. Комисията провежда изпита и поставя оценка съгласно предварително опо-



Правилник за административната дейност в УАСГ  v 1.0                  стр. 14 от 19 

вестените изисквания за всички студенти. В срок от пет работни дни след провеждане на из-

пита, председателят на комисията представя на декана доклад за работата на комисията, прид-

ружен с протокол от изпита и нанася поставената оценка в главната книга. 

Дипломни процедури 

Чл. 40. (1) След края на последния учебен семестър преди диплом-

ния, служител във факултетната канцелария проверява нанесените в 

главната книга оценки от изпити за всеки студент. Ако са нанесени 

всички оценки от изпити и са изпълнени предвидените в учебния план 

на специалността дейности, служителят изготвя справка за студента и 

го уведомява за това на служебния му имейл адрес.  

  При установени липсващи оценки от изпити в главната книга или други не-

изпълнени дейности от учебния план, служител във факултетната канцелария изпраща на сту-

дента справка за тях на служебния му имейл адрес. 

  Ако студент открие в справката по ал. 2 ненанесени в главната книга оценки 

от изпити, които е положил, той подава във факултетната канцелария заявление за нанасяне 

на оценките, което съдържа следната информация за всяка от тях: наименование на дисципли-

ната, преподавател, провел изпита дата на изпита и поставената оценка. За справка студентът 

представя копия от страниците в студентската си книжка, където са записани оценките. Дека-

нът, чрез секретарите на катедрите дава на преподавателите срок от три работни дни за нана-

сяне на оценките в главната книга.  

  Оценка от проведен изпит може да бъде нанесена в главната книга от ръко-

водителя на катедрата, в която се преподава дисциплината, от декана или от определен от него 

заместник-декан, ако преподавателят, провел изпита е:  

 хоноруван; 

 в отпуск или в командировка за повече от пет работни дни; 

 напуснал УАСГ или пенсиониран. 

  Като доказателство за положените изпити при нанасяне на оценки в главната 

книга, могат да служат само изпитните протоколи и протоколите по ал. 3 на чл. 39, а записите 

в студентските книжки се използват за справка.  

  Когато не могат да бъдат открити доказателства, че някой изпит е положен 

успешно, студентът следва да подаде заявление за издаване на индивидуален изпитен прото-

кол и да се яви на този изпит. Студентът се допуска до изпит само ако е изпълнил задължени-

ята си по съответната дисциплина. 

Чл. 41. (1) Студентите, за които е изготвена справка по ал. 1 на чл. 

40, подават в канцеларията на факултета заявление за получаване на 

задание за разработване на дипломна работа. В заявлението те могат 

да посочат желаните от тях катедра и дипломен ръководител. 

  Служител във факултетната канцелария прикрепя към заявлението по ал. 1 

справката на студента и представя документите на декана разпределение на студентите по ка-

тедри за получаване на задание за разработване на дипломна работа. 

  Със своя резолюция върху заявлението по ал. 1 деканът определя в коя ка-

тедра студентът да получи задание, като спазва следните правила: 

 ако студент е получил от преподавател съгласие да бъде негов дипломен 

ръководител, отразено върху заявлението, студентът се насочва за разработване на дипломна 

работа към съответната катедра.  

 по възможност се зачита изразеното в заявлението желание за разпределе-

ние по катедри. Ако желаещите да разработват дипломна работа в дадена катедра са повече от 

нейните възможности, към нея се насочват кандидатите с най-висок успех от обучението. 
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 когато в заявлението не е изразено желание за разработване на дипломна 

работа към определена катедра, студентът се насочва към катедрата с най-малко дипломанти. 

  В срок от три работни дни след поставяне на резолюцията по ал. 3, служител 

във факултетната канцелария предава копие от заявлението на секретаря на катедрата, в която 

е разпределен студента.  

Чл. 42. (1) В срок от пет работни дни след получаване на копията 

от заявленията на студентите по ал. 4 на чл. 41, ръководителите на 

катедри организират заседание на катедрата, на което се определят 

ръководители на дипломантите.  

  Ако в заявлението си студентът е посочил преподавател, който желае да бъде 

негов научен ръководител, при възможност, желанието му се уважава.  

Чл. 43. (1) В срок от пет работни дни след заседанието по чл. 42 

ръководителите на дипломанти разработват задания за дипломните 

работи и ги предават на ръководителя на катедра. При готовност, за-

данията може да се приемат на заседанието по чл. 42. 

  Преди началото на срока за разработване на дипломни работи, установен в  

Графика на учебния процес, ръководителите на катедри организират заседание на катедрата 

за разглеждане и приемане на дипломните задания по ал. 1.  

  Приетите от катедрата задания се подписват от дипломния ръководител и от 

ръководителя на катедра в два екземпляра, един от които се връчва на студента и по-късно 

се подвързва заедно с книжното тяло на дипломната работа, а другият се съхранява от дип-

ломния ръководител.  

  За зададените в катедрата дипломни задания се поддържа архив и регистър, 

за поддържането на които отговорност носят ръководителят на катедрата и секретарят на 

катедрата. В регистъра задължително се включват: семестър и учебна година, в който се раз-

работва дипломната работа, уникален номер на заданието за дипломна работа, имената и фа-

култетния номер и специалността на дипломанта, темата на дипломната работа и научния 

ръководител. След успешна защита в регистъра за записват и получените оценки.  

  Ако задание не бъде одобрено от катедрата, на научният ръководител се дава 

срок за отстраняване на забележките или се избира нов ръководител, а заданието на този 

студент се разглежда и приема на следващо заседание на катедрата, но не по-късно от три 

работни дни след началото на срока за разработване на дипломни работи. 

  В протокола от заседанието на катедрата по ал. 2 се записва най-малко: името 

и факултетния номер на дипломанта, темата на дипломата му работа и името на неговия на-

учен ръководител. 

Чл. 44. (1) Преди изтичане на срока за предаване на дипломната ра-

бота, дипломантите:  

 Представят на дипломния си ръководител всички разработени материали, 

съгласно изискванията и заявление до председателя на Държавната изпитна комисия (ДИК) за 

допускане до защита. Ако заданието за дипломна работа е изпълнено, ръководителят удосто-

верява това с подписи върху заявлението и върху екземпляра от заданието, подвързан заедно 

с текстовата част на работата. 

 Предават подписаното от студента и неговия ръководител заявление по т. 

1 във факултетната канцелария.  

 Предават на секретаря на катедрата дипломната си работа, заедно с 

всички материали към нея.  

  Секретарят на катедра проверява дали са предадени всички изисквани мате-

риали, съгласно от приетите от факултетните съвети Минимални стандартни изисквания и 
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критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите. При устано-

вени липси в предаваните материали, той уведомява студента за вида на липсващите матери-

али и не приема дипломната му работа.  

  В деня на приемането на материалите по ал. 2 секретарят ги представя на 

ръководителя на катедра, който назначава рецензент за всяка дипломна работа, чрез запис в 

горния десен ъгъл на заданието за дипломната работа, подвързано в текстовата част на дип-

ломната работа. Ръководителят на катедра може да организира съвет на катедрта, на който да 

се определят рецензентите на дипломните работи. 

  Секретарят на катедра предоставя дипломните работи на рецензентите в деня 

на определянето им. Студентите могат да представят на рецензента и допълнителни материали 

по дипломната си работа. 

  Рецензентите, назначени по реда на ал. 3, представят изготвените от тях ре-

цензии на секретаря на катедрата най-малко пет дни преди началото на дипломната сесия. В 

деня на получаване на рецензията секретарят изпраща електронни копия от нея на имейла на 

студента и на канцеларията на факултета, а оригиналът прилага към книжното тяло на дип-

ломната работа. 

  В деня след изтичане на срока за предаване на дипломните работи секрета-

рите на катедри предават в канцеларията на факултета: а) списък на предалите дипломанти, 

който включва: име и факултетен номер на дипломанта, тема на дипломната работа, имената 

на ръководителя и рецензента на работата; б) плакатите за представяне на дипломните работи 

във формат А2.  

  Със своя заповед деканът на факултета може да удължи срока за предаване 

на дипломните работи за отделни дипломанти (при уважителни причини) или за целия випуск, 

но с не повече от пет работни дни и само ако не се нарушават сроковете за провеждане на 

дипломните процедури.  

Чл. 45. (1) Най-малко десет работни дни преди началото на редов-

ната дипломна сесия, по предложение на декана на факултета, ректо-

рът на УАСГ подписва заповед за състава на Държавната изпитна ко-

мисия (ДИК), подготвена от служител във факултетната канцелария. 

Съставът на комисията се определя според изискванията на чл. 2 на 

Правилник за работата на държавните изпитни комисии (ПРДИК). 

  Председателят на ДИК, определен със заповедта по ал. 1, свиква заседание 

на комисията по чл. 7 от ПРДИК не по-малко от три дни преди началото на дипломната сесия. 

Преди заседанието, служител на факултетната канцелария предава на председателя на ДИК 

списъка на дипломантите, предали работата си, копия от рецензиите на дипломните работи и 

справка за изпълнението задълженията съгласно учебния план за всеки дипломант. Материа-

лите могат да бъдат изпратени на имейла на председателя на ДИК. 

  Най-късно един ден след заседанието по ал. 2 председателят на ДИК предс-

тавя в канцеларията на факултета списък на допуснатите до защита дипломанти и копие от 

протокола от заседанието на Държавната изпитна комисия по чл. 7 от ПРДИК.  

  Най-малко три дни преди датата на първата защита деканът на факултета и 

председателят на ДИК изработват план-график за провеждане на дипломните защити, който в 

същия ден се поставя пред канцеларията на факултета и се публикува в Интернет страницата 

на УАСГ. В графика се посочват имената и факултетните номера на допуснатите до защита 

дипломанти, заедно с датата и началния час на тяхната защитата.  

Чл. 46. (1) Преди определената дата за защита на всеки дипломант, 

служител на факултетната канцелария попълва в главната книга ин-

формацията за дипломната му работа и подготвя бланки за протокола 
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от защитата му, в които записва имената на дипломанта, неговия нау-

чен ръководител и рецензента, както и темата на дипломната работа. 

  Преди началото на всяко заседание на ДИК, служител на факултетната кан-

целария предоставя на председателя на изпитната комисия протоколите по ал. 1 и главните 

книги, в които са записани дипломантите, предвидени да защитават в този ден, а секретарите 

на катедри предоставят дипломните работи, материалите по тях и оригиналите на рецензиите. 

  След края на всяко заседание, служител на факултетната канцелария прибира 

за съхранение главната книга и протоколите от проведените защити, а секретарите на катедри 

– рецензиите и дипломните работи.  

 . В срок от пет работни дни след проведената защита, успешно защитилите 

дипломанти представят във факултетната канцелария материалите, изисквани за издаване на 

диплома. Преди получаване на дипломата, студентите представят в канцеларията на факултета 

обходен лист по образец, с който се установява, че не дължат материали на основани или об-

служващи звена на УАСГ.  

Чл. 47. Недопуснатите до защита дипломанти имат право в срок от 

два дни след публикуване на план-графика по ал. 4 на чл. 45 да пода-

дат възражение до ректора срещу решението на ДИК, в което да изло-

жат аргументите си. Решението на ректора по възражението е оконча-

телно. 

Чл. 48. (1) Студентите, които не са предали дипломната си работа 

в срока, посочен на служебната бележка по ал. 4 на чл. 41, подават 

заявление до декана, с което могат да поискат: 

  второ явяване на дипломна сесия със същото задание, ако са разработили 

над 50% от съдържането на дипломната си работа, което се установява чрез запис от научния 

ръководител в долната част на заявлението; 

 получаване на ново дипломно задание и разработване на нова диплома 

работа, като в този случай се изпълнява процедурата по чл. 43; 

 смяна на научния ръководител и получаване на ново задание, като се из-

пълняват процедурите по чл. 42 и чл. 43. 

  Студентите, които: а) не са допуснати до защита на първата дипломна сесия 

от Държавната изпитна комисия; б) са били допуснати, но не са се явили на защита (незави-

симо от причината за това) или в) не са успели да защитят дипломната си работа, но имат 

положителна оценка от ДИК на дипломната си работа, подават заявление за допускане до явя-

ване на втора дипломна сесия.  

  Студентите, които са получили слаба оценка на дипломната работа могат да 

подадат заявление за разработване на нова диплома работа, както и да поискат смяна на науч-

ния си ръководител. 

Чл. 49. Студентите явяващи се на втора или следваща дипломна се-

сия, заплащат една семестриална такса. Ако това е станало поради за-

боляване или друга уважителни причини, те подават до декана заяв-

ление за отмяна заплащането на семестриална такса.  

Други административни услуги на студенти 

Чл. 50. Студентите могат да получат от канцеларията на факултета 

уверения, отразяващи студентското им положение, като представят 

попълнена в два екземпляра бланка по образец. След като направи 

справка за истинността на попълнените данни, служител в канцелари-

ята слага регистрационен номер на уверението и дата на издаването 

му, изписва името и длъжността си, подписва се и го подпечатва, като 
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задържа единият екземпляр за архив. Услугата се изпълнява на мо-

мента, в рамките на приемното време на канцелариите. 

Чл. 51. (1) Настоящи и бивши студенти могат да получат акаде-

мична справка за заверените семестри, положени изпити в УАСГ и за 

начислените ECTS кредити, след като подадат заявление в канцелари-

ята на факултета. В заявлението се указва къде ще послужи справката, 

както и каква информацията трябва да включва.  

  При положителна резолюция от декана върху заявлението, служител във фа-

култетната канцелария изготвя справката (по образец) в срок от пет работни дни след подаване 

на заявлението. Справката се подписва от декана и от ректора и се подпечатва с печата на 

УАСГ.  

  По решение на академичния съвет на УАСГ, за издаване на академична 

справка може да се начислява такса. В такъв случай заявлението по ал. 1 се придружава от 

документ, удостоверяващ плащането на таксата.  

Чл. 52. (1) Настаняването на общежитие става според изискванията 

на Правилник за условията на ползване на студентските общежития 

(ПУПСО).  

  Преди края на всяка учебна година ректорът на УАСГ издава заповед за реда 

и условията за настаняване в студентските общежития през следващата учебна година. В за-

поведта се определят цените на наемите и се указват сроковете за:  

 подаване на документи за кандидатстване за класиране на общо основа-

ние и по право, съгласно ПУПСО; 

 обявяване на първо, втори и трето класиране на кандидатите на страни-

цата на УАСГ;  

 заплащане на наем и получаване на настанителна заповед;  

 настаняване в студентско общежитие. 

  Ако пет работни дни след началото на учебната година списъците на записа-

ните студенти не са публикувани на сайта на УАСГ, канцелариите на факултетите ги изпращат 

на електронна поща на председателя на Комисията по социално – битови въпроси на учащите 

се (КСБВУ). В същия срок студентите, които не са учащи в УАСГ подават уверение, че са 

записани за съответната учебна година във висшето училище, където се обучават. 

  При кандидатстване за общежитие, студентите могат със заявление до пред-

седателя на КСБВУ да поискат да бъдат настанени самостоятелно в стая или с желани от тях 

съквартиранти. Ако се желае настаняване на по-малко от трима обучаеми в стая се попълва и 

декларация за съгласие да се заплаща пълния наем за стаята, определен заповедта по ал. 2. 

  Веднъж за всяка учебна година, обучаемите могат да поискат да бъдат пре-

настанени в друга стая на студентските общежития, като подадат заявление до председателя 

на КСБВУ. В заявлението се посочва стаята, в която студентът желае да бъде настанен и други 

студенти, с които желае да бъде настанен. 

  Класираните студенти, които не са удовлетворени от условията, при които са 

настанени, могат да откажат да бъдат настанени:  

 преди да заплатят първоначалния наем, като представят на управителя на 

блока „Декларация за отказ за настаняване“  

 след заплащане на първоначалния наем, до първо число на следващия месец 

след настаняването си, като подадат заявление до председателя на КСБВУ. Заплатените суми 

не се връщат. 
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  Информация за положените от кандидатите за общежитие изпити и успеха от 

тях; за получено дипломно задание, както и за бала на новоприетите студенти в УАСГ се по-

лучава по служебен път от КСБВУ. За целта в деня след изтичане на срока за кандидатстване 

съгласно ал. 2 на чл. 52, в канцелариите на факултетите се изпращат списъци в електронен вид 

на студентите от факултета, кандидатствали за общежитие. В срок от пет работни дни служи-

телите на канцеларията предоставят исканата информация на председателя на КСБВУ в елек-

тронен вид и на хартия, с подпис на декана. 

Чл. 53. (1) Обслужването на студенти, докторанти и специализанти 

от Университетската библиотека се извършва според приет от акаде-

мичния съвет на УАСГ Правилник за ползване на библиотеката. 

  Жалби, свързани с дейността и обслужването в Университетската библио-

тека, както и предложения за закупуване на учебна и научна литература се подават до замест-

ник-ректора по научна и приложна дейност чрез отдел „Деловодство“. 

Чл. 54. (1) От секретарите на катедри студентите имат право да по-

лучат информация за: 

 учебните програми и календарните планове на дисциплините, препода-

вани в катедрата; 

 начина на провеждане на учебните практики в катедрата; 

 конспектите за изпити; 

 изискванията за заверка на лекции и упражнения; 

 начина на провеждане на изпитите; 

 възможностите за разработване на дипломни работи в катедрата; 

 приемните часове на преподавателите в катедрата. 

  Ако информацията по ал. 1 е налична на страницата на УАСГ, тя се счита за 

предоставена. В такъв случай секретарите на катедри посочват на студентите как да открият 

исканите от тях данни. 


