
бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 E-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 

стр. 1 от 47 

 

Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

ID: АС.29.1.2 Абревиатура: ПАД Актуална версия: v 1.2 

 Приет от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 24 от 09.03.2022 г. 

Коригиран от Академичния съвет с протокол № 26 от 11.06.2022 г. v 1.1 

Коригиран от Академичния съвет с протокол № 27 от 8.06.2022 г. v 1.2 

Коригиран от Академичния съвет с протокол № 35 от 15.03.2023 г. v 1.3 

Съдържание: 

I. Общи положения ................................................................................................................. 2 

II. Организация на административното обслужване ...................................................... 3 

III. Административно обслужване на студенти ................................................................ 4 

Записване на студенти в УАСГ и формиране на учебни групи ....................................... 5 

Промяна в студентското положение ................................................................................... 9 

Записване, заверка на семестър и явяване на изпити...................................................... 11 

Изпитни протоколи ............................................................................................................ 13 

Дипломни процедури ......................................................................................................... 16 

Други административни услуги на студенти ................................................................... 20 

IV. Административното обслужване на докторанти ..................................................... 21 

Провеждане на конкурс и записване на приетите докторанти ...................................... 22 

Административно обслужване по време на обучението на докторантите ................... 23 

V. Административното обслужване на преподаватели и служители ......................... 26 

Сключване на трудов договор ........................................................................................... 27 

Ползване на отпуск ............................................................................................................. 28 

Участие в конкурси за заемане на академични длъжности ............................................ 29 

Разглеждане на жалби, сигнали и доклади от преподаватели и служители ................. 29 



Правилник за административната дейност в УАСГ  v 1.3                  стр. 2 от 47 

I. Общи положения  

Чл. 1. С този Правилник се уреждат общите правила за организация на административ-

ната дейност в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Той има за цел 

да уреди обслужването от страна на УАСГ на преподаватели, студенти, докторанти, специа-

лизанти, служители и външни за Университета физически и юридически лица. 

Чл. 2. (1) Административно обслужване е всяка дейност по предоставяне на услуги на 

трети страни от ръководните органи и администрацията в УАСГ: издаване на заповеди и други 

административни актове; удостоверяване на факти с правно значение; извършване на консул-

тации, които представляват законен интерес, предоставяне на достъп до обществена информа-

ция, съхранявана в УАСГ и други административни действия в интерес на обслужваните лица 

или организации.  

 Вътрешно административно обслужване е всяка дейност по предоставяне на 

услуги, които органите и лицата по чл. 6 предоставят един на друг при осъществяване на тех-

ните правомощия.  

Чл. 3. Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, за-

легнали в Закон за администрацията (ДВ бр. 130 от 5 ноември 1998 г.), Закон за електрон-

ното управление (ДВ бр. 46 от 12 юни 2007) и Наредба за административното обслужване 

(ПМС № 246 от 13.09.2006 г.), както и във вътрешните за УАСГ документи Правилник за дей-

ността на УАСГ, Правилник за учебната дейност правата и задълженията на студентите 

докторантите и специализантите в УАСГ (ПУД) и Правилник за прилагане на закона за раз-

витие на академичния състав в УАСГ (ППЗРАС). 

Чл. 4. Административното обслужване следва да гарантира:  

 ясни правила за задълженията във връзка с административното обслужване, за 

видовете предоставяни услуги и за сроковете на извършването им;  

 равен достъп до административни услуги и до информацията за тях; 

 различни форми на достъп до административните услуги, включително и въз-

можност за предлагане на услуги чрез електронни канали за комуникация; 

VI. Достъп до обществена информация, съхранявана в УАСГ ................................... 31 

Общи правила за достъп до обществена информация .................................................... 31 

Получаване на достъп до обществена информация от външни за УАСГ лица ............ 32 

Достъп до информация от преподаватели и служители на УАСГ ................................ 34 

Достъп до информация от студенти и докторанти в УАСГ ........................................... 34 

Достъп до обществена информация от организации от обществения сектор .............. 35 
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 координация на различните административни звена при осъществяване на услу-

гите; 

 качество на административните услуги: компетентно, любезно и отзивчиво от-

ношение към обслужваните лица; изпълнение в срок на услугите и надеждна обратна връзка; 

 обучение на предоставящите административните услуги и защита от неправо-

мерни действия спрямо тях. 

Чл. 5. (1) Административните услуги, предоставяни на преподаватели, студенти, докто-

ранти, специализанти и служители са безплатни, освен ако в нормативен документ или с ре-

шение на академичния съвет на УАСГ е предвидено друго.  

  Административното обслужване на външни за УАСГ лица се заплаща по ус-

тановени от академичния съвет тарифи. 

II. Организация на административното обслужване 

Чл. 6. Административното обслужване се осъществява от ръководните органи в УАСГ, 

преподавателите, секретарите на катедри, служителите в канцелариите на основните звена, в 

отдел „Учебни дейности“ и в другите обслужващи звена от структурата на УАСГ.  

Чл. 7. Административното обслужване се осъществява по следните общи правила: 

 Извършва се на територията на УАСГ, в приемното време на администраци-

ята и на преподавателите. 

 Административното обслужване, което не e свързано само с получаване на 

информация, започва с подаване на заявление в писмен вид в деловодството на УАСГ или в 

канцеларията на съответния факултет. Заявленията, за които няма публикуван на страницата 

на УАСГ образец, се подават в свободен текст. 

 Заявлението по т. 2 съдържа: трите имена на заявителя; факултетен номер за 

студенти в УАСГ и ЕГН за останалите; кратко описание на исканата услуга и основанията за 

нейното получаване; начина на получаването ѝ, ако има различни възможности за това и ад-

реси за обратна връзка (телефон, имейл или пощенски адрес). 

 При необходимост, към заявлението се прилагат документи, които да доказ-

ват основанията за получаване на услугата. Когато информацията е налична в административ-

ното звено, което извършва услугата, документи не се прилагат.  

 Получаване на документи по извършена административна услуга става в 

звеното, където е заявена услугата, освен ако е заявено нейното получаване чрез електронен 

канал за комуникация или по пощата. Полагането на необходимите подписи и печати върху 

документите е част от административната услуга. 

 Информация, засягаща лично преподаватели или служители се получава 

само устно и ако не се изисква предоставяне на лични данни за тях извън публикуваните на 

сайта на УСАГ. 

 Срокът за извършване на административните услуги е до десет работни дни, 

освен ако в този Правилник или в друг нормативен документ не е предвиден различен срок. 

 Услугата за получаване на информация се смята за доставена, ако е публи-

кувана на страницата на УАСГ. 

 Всички копия на административни документи, които се предоставят на за-

интересованите лица и служби, в т.ч. заповеди, списъци на учебни групи и други, се изпращат 

на служебната им електронна поща или се публикуват на страницата на УАСГ. Копия на хар-

тия се предоставят само ако се изисква заверка на документа или получаване срещу подпис.  

 Всички вътрешни административни услуги се предоставят чрез служеб-

ната електрона поща на звената или на служителите в тях, освен ако се изисква заверка на 

документа или получаване срещу подпис.  
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 За електронен обмен на документи, всяка факултетна канцелария използва 

специално създадена за целта електронна поща на пощенския сървър на УАСГ, която се опо-

вестява на страницата на факултета.    

Чл. 8. (1) Документите, предназначени за подпис от ректора и неговите заместници, се 

предават чрез деловодството на УАСГ, откъдето се получават и подписаните документи.  

  Документите за подпис от деканите и техните заместници се предават чрез фа-

култетните канцеларии, откъдето се получават и подписаните документи. 

  При желание за лична среща с ректора или с негови заместници се изпраща 

писмо на електронната поща или се заявява устно на секретаря на ректора или на секретаря на 

заместник-ректорите, в което описва повода за исканата среща. Секретарят уточнява с адми-

нистративния ръководител датата и часа на срещата и уведомява за тях заявителя.  

Чл. 9. (1) Когато в център, отдел или сектор от администрацията на УАСГ е назначен 

повече от един служител, заместник-ректорът, отговарящ за това звено, след консултация с 

неговия ръководител, издава заповед за разпределение на задълженията между служителите.  

 За разпределение на задачите между секретарите в ректората заповед се из-

дава от ректора на УАСГ. 

 Чрез заповедите по ал. 1 и ал. 2 се гарантира:  а) равномерно разпределение 

на задълженията между служителите; б) качественото административно обслужване на сту-

денти, преподаватели и служители.  

 При необходимост се изготвят и подписват нови длъжностни характеристики 

на служителите в съответствие със заповедите по ал. 1 и ал. 2. 

Чл. 10. (1) Според спецификата административната работа във всеки факултет дека-

ните, със своя заповед, могат да разпределят задълженията между служителите във факултета 

по начин различен от описания в този правилник, в рамките на техните длъжностни характе-

ристики.  

  Когато във факултетна канцелария са назначени двама и повече служители, 

задълженията им се разпределят съгласно техните длъжностни характеристики. 

Чл. 11. Академичният съвет по предложение на ректора приема и ежегодно актуализира 

списък на:  

 Платените административни услуги, извършвани в УАСГ и на таксите, които 

се дължат за тях. Таксите се заплащат по банков път или на касата на Финансово-счетоводен 

отдел. 

 Документите, които могат да се подават по имейл без квалифициран електро-

нен подпис. 

 Документите, които могат да се подават само чрез квалифициран електронен 

подпис. 

Чл. 12. За повишаване качеството на административното обслужване, УАСГ ежегодно 

организира обучения на заетите в административното обслужване лица. Обученията се орга-

низират в съответствие с утвърден от ректора Годишен график за обучения на администра-

тивния персонал. За провеждането на всяко обучение, упълномощен от ректора заместник-

ректор издава нарочна заповед.  

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; 
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г) възстановяване на студентски права; 

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

осигуряване; 

е) издаване на протокол за изпит; 

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 факултет-

ната канцелария чрез вписване в главната книга. Основание за записването е заповед на рек-

тора на УАСГ, подготвена от Университетски център за информационни технологии за сту-

денти 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 изпращат в отдел 

„Учебни дейности“ предложение за разпределението на броя на студентите по групи, подг-

рупи и потоци за всяка специалност 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 
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потоци. Заповедта се подписва от ректора на УАСГ или упълномощен от него заместник-рек-

тор. 

  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 специалност 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. 
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Чл. 17. Прехвърляне на студенти от инженерни специалности в специалност „Урбани-

зъм“ или обратно се извършва по реда на чл. 16, като се прилагат и допълнителните изисквания 

на чл. 24, ал. 3 на ПУД. 

Чл. 18. Студенти от всички специалности могат да продължат обучението си в специал-

ност „Архитектура“ при условията на чл. 18 от Правилник за приемане на студенти в УАСГ 

(ППС) чрез кандидатстване 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 в УАСГ.  

  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 осъществили студентска мобилност могат да бъ-

дат признати положени изпити и получените за тях кредити по следната административна про-

цедура:  

  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 же-

лания резултат от обучението. 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.  

  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.  
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  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 увреж-

дания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, и военнопострадали 

и 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, майки с деца до 6-годишна възраст и диспан-

серизираните, 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 по-

даване на заявление в канцеларията на факултета, в което студентът описва причините за ис-

кането 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 заявление в канцеларията 

на факултета, придружено от документ за платена семестриална такса за следващия семестър.  

  Служител във факултетната канцелария, след като се увери, че са изпълнени 

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

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

Чл. 25. (1) Отписване на студенти по тяхно желание, след завършен първи курс на 

обучението и заверен семестър (за студенти от по-горни курсове) става с подаване на заявле-

ние до декана на факултета, в което се описват причините за искането и срока на отписването 
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(не повече от три години). При необходимост се прилагат документи доказващи обстоятелст-

вата, 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 отстраняване или отписване 

от УАСГ се извършва със заповед на ректора, подготвена от отдел „Учебни дейности“. В за-

висимост от причините за отстраняването или отписването се изпълняват различни процедури:  

 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. 
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 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 документ за платена семестриална такса, а в на-

чалото на всяка учебна година подават именници и декларации за здравно осигуряване. Пре-

даването на документите и получаването на книжките може да става и групово, чрез отговор-

ниците 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 дисциплина получават в 

студентските си книжки заверки за лекции и упражнения от преподавателите провели заняти-

ята. Изискванията за заверка се обявяват преди началото на семестъра на интернет страницата 

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. 

  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.  
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Чл. 30. (1) Студентите от всяка учебна група избират свои отговорници (един или 

двама), които имат административно-организационни функции и представляват групата пред 

деканското ръководство, преподавателите 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, подготвят предложение за датите на изпитите в 

изпитната сесия. Предложените 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. 

  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 студентите 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.  
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 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 кан-

целария изготвя изпитни протоколи по образец, в два екземпляра за всяка учебна група и ги 

представя за подпис на декана.  

  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.  

 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, отсъствие 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 пре-

подавателя се издава нов протокол, в който се вписва неговото име, а вече издаденият се ану-

лира (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. 
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Чл. 35. До изпит по дадена дисциплина се допускат само студенти, които са изпълнили 

всички предвидени в учебната програма задължения, включително заверка на лекции и упраж-

нения по тази дисциплина. 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 студентската книжа задължително се записва номера и датата на протокола.  

  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 до 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.  

  За издаване на протокол по ал. 1 студентите подават заявление в канцелари-

ята на факултета, в което посочат името на дисциплината и на преподавателя, при който ще се 

явяват на изпит и датата на изпита. Заявлението може да се изпрати до канцеларията на фа-

култета 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 студенти в задочна или дистанционна форма; б) на дати 

извън редовните и поправителните сесии, той отбелязва това в заявлението по ал. 2. В такъв 

случай той трябва да получи съгласие от изпитващия преподавател, който записва станови-

щето си в долната част на заявлението и се подписва. Преподавателят може да изпрати своето 

становище и чрез електронната си поща. Без положително становище от изпитващия препода-

вател 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 
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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.  

  Ако студент по своя вина не се яви на изпит на датата, отбелязана в прото-

кола, 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 мо-

гат 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 студентът 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 пре-

подавателят нанася в протокола „Не се явил“. 

  Когато един студент получи три слаби оценки по една учебна дисциплина 

в главната книга, служител във факултетната канцелария подготвя от заповед, името на де-

кана, 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;  
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 да поиска 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-

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 дипломния, служител във фа-

култетната канцелария проверява нанесените в главната книга оценки от изпити за всеки сту-

дент. 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. 
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  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. 

  За срока на следването на един студент могат да бъдат издадени общо до три 

справки по ал. 1 и академични справки. При заявено желание за издаване на допълнителни 

справки, се заплаща предвидената в чл. 51 ал. 3 такса. 

Чл. 41. (1) Студентите, за които е изготвена справка по ал. 1 на чл. 40, подават в канце-

ларията 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. 

 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 сту-

дентите 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 дип-

ломанти разработват задания за дипломните работи и ги предават на ръководителя на катедра. 

При готовност, заданията 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-
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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 работа, 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 

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 редовната дипломна сесия, 

по предложение на декана на факултета, ректорът на УАСГ подписва заповед за състава на 
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Държавната изпитна комисия (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, определено от де-

кана на факултета лице, подготвя бланки за протокола от защитата му, в които записва имената 

на дипломанта, неговия научен ръководител и рецензента, както и темата на дипломната ра-

бота. 

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

целария предоставя на председателя на изпитната комисия главните книги, в които са записани 

дипломантите, предвидени да защитават в този ден, а секретарите на катедри предоставят дип-

ломните 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 публи-

куване на план-графика по ал. 4 на чл. 45 да подадат възражение до ректора срещу решението 

на ДИК, в което да изложат 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 
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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 сесия, заплащат една 

семестриална такса. Ако това е станало поради заболяване или друга уважителни причини, те 

подават до декана заявление за отмяна заплащането на семестриална такса.  

Други административни услуги на студенти 

Чл. 50. Студентите могат да получат от канцеларията на факултета уверения, отразя-

ващи студентското им положение, като представят попълнена в два екземпляра бланка по об-

разец. След като направи справка за истинността на попълнените данни, служител в канцела-

рията слага регистрационен номер на уверението и дата на издаването му, изписва името и 

длъжността си, подписва се и го подпечатва, като задържа единият екземпляр за архив. Услу-

гата се изпълнява на момента, в рамките на приемното време на канцелариите. 

Чл. 51. (1) Настоящи и бивши студенти могат да получат академична справка за завере-

ните семестри, положени изпити в УАСГ и за начислените ECTS кредити, след като подадат 

заявление в канцеларията 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 ус-

ловията 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 
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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. 

  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 Университетс-

ката библиотека се извършва според приет от академичния съвет на УАСГ Правилник за пол-

зване 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 получат 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. 

IV. Административното обслужване на докторанти 

Чл. 55. Административните дейности при обслужване на докторанти са: 

а) провеждане на конкурс за обучение по докторски програми; 

б) записване на новоприети докторанти; 

в) прекъсване на обучението, промяна на формата от редовна в задочна или на 

самостоятелна подготовка, удължаване на срока на докторантурата; 

г) промяна на индивидуалния план, темата на дисертацията или на ръководи-

теля на докторанта; 

д) защита на дисертационен труд. 
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Провеждане на конкурс и записване на приетите докторанти  

Чл. 56. (1) Обявяването на конкурс за обучение на докторанти в редовна и задочна 

форма се извършва по реда на ал. 2 и ал. 3 на чл. 33 от Правилник за учебната дейност правата 

и задълженията на студентите докторантите и специализантите в УАСГ (ПУД). 

  Документите на кандидатите се приемат в канцеларията на факултета, обявил 

конкурса. На заявлението се поставя входящ номер и дата на подаване. Кандидатът получава 

разписка за приемане на документите му.  

  При констатиране на липсващи атрибути в заявлението, съгласно точка 3 на 

чл. 7 от ПУД или документи, които не са приложени, съгласно изискванията на ПУД, служи-

телят в канцеларията уведомява за това кандидата при приемане на заявлението и му дава въз-

можност да коригира липсите. Кандидатът може да представи допълнителни документи или 

да коригира заявлението си, ако срокът за подаване на документи не е изтекъл. 

  В срок от три работни дни след изтичане на срока за подаване на документи, 

служител във факултетната канцелария подготвя заповед на ректора за назначаване на коми-

сия за допускане на кандидатите до участие в конкурса. В комисията се включват деканът на 

факултета, ръководителят на катедрата, в която се извършва обучение по докторската прог-

рама (наричана по-долу обучаваща катедра) и един хабилитиран преподавател от катедрата. 

Председател на комисията е ръководителят на катедрата. След подписване на заповедта от 

ректора, секретарите на катедри изпращат електронно копие от нея на включените в комисията 

преподаватели.  

  Председателят на комисията по ал. 4 организира разглеждане на постъпилите 

документи по ал. 2 и съставя протокол от заседанието на комисията, който представя в канце-

ларията на факултета в срок от 20 дни след изтичане на срока за подаване на документи. В 

доклада, придружаващ протокола, се записва решението на комисията за допускане или не на 

всеки кандидат до участие в конкурса. При отказ се посочват и причините за него.  

  В срок от пет работни дни след получаване на доклада по ал. 5 деканът на 

факултета изпраща уведомление на адреса за кореспонденция, посочен в заявлението на недо-

пуснатите до участие кандидати, които могат да представят възражение срещу отказа по реда 

на чл. 38 от ПУД. 

  В срок от десет работни дни след решението на комисията по ал. 4, деканът 

на факултета представя за подпис на ректора заповед за състава на комисия за провеждане на 

конкурсния изпит по специалността, която съдържа датата, часа и мястото на неговото про-

веждане. След подписване на заповедта, секретарите на катедри предоставят електронно ко-

пие от нея на преподавателите, включени в комисията.  

  Допуснатите кандидати се уведомяват от служител във факултетната канце-

лария за датата на провеждане на конкурсния изпит по специалността най-късно един месец 

преди датата, посочена в заповедта на ректора по ал. 7. Уведомлението се предоставя заедно с 

въпросите за изпита по специалността по пощата с обратна разписка, по имейл или на място 

срещу подпис. 

  Резултатите от конкурсните изпити по специалността на всеки кандидат се 

оформят в отделен протокол (по образец), който се подписва от членовете на комисията по ал. 

7 в четири екземпляра: един от които се връчва на кандидата, един се представя в деканата, 

един се съхранява от ръководителя на катедра и един се предава на ръководителя на докто-

ранта, когато той бъде определен.  

  До три работни дни след получаване на протоколите по ал. 9 за всички кан-

дидати, допуснати до участие в конкурсите, обявени във факултета, служител във факултет-

ната канцелария подготвя доклад на декана на факултета до ръководителя на център „При-

ложна лингвистика“, с който го уведомява за кандидатите, успешно положили изпита по спе-

циалността и за посочените в заявленията им чужди езици, по който желаят да държат изпит.  
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  Ръководителят на център „Приложна лингвистика“ в срок от три работни 

дни след получаване на доклада по ал. 10 изготвя доклад до ректора, в който предлага състав 

на изпитните комисии по чужд език, дата, час и място за провеждане на изпитите. На основата 

на този доклад ректорът издава заповед, която се изпраща на кандидатите не по-късно от пет 

работни дни преди датата на изпита. 

  Протоколът от изпита по чужд език се съставя в четири екземпляра: един от 

които се връчва на кандидата, един се представя в деканата, един се съхранява от ръководителя 

на катедра и един се предава на ръководителя на докторанта, когато той бъде определен. 

  В срок от три дни след получаване на протокола по ал. 12 служител във 

факултетната канцелария предава на ръководителя на обучаващата катедра всички документи 

на кандидатите, успешно издържали конкурсните изпити.  

  Не по-късно от седем дни след получаване на документите по ал. 13, ръко-

водителят на катедра организира заседание на съвета на катедрата, на което се предлага: а) 

класиране на кандидатите; б) ръководител на докторанта (при редовна и задочна докторан-

тура); в) тема на докторантурата и г) срок на обучение. В срок от три работни дни след засе-

данието, ръководителят на катедра представя на декана доклад за предложенията на катедрата.  

  Деканът на факултета внася доклада по ал. 14 за разглеждане и вземане на 

решение по предложенията на катедрата на първия факултетен съвет след неговото получа-

ване. На същото заседание може да се обсъди и приеме индивидуален план за обучение на 

докторанта, ако е представен такъв. 

  В срок от пет работни дни след заседанието на факултетния съвет по ал. 15, 

служител във факултетната канцелария изготвя заповед на ректора за зачисляване на избрания 

кандидат. След подписване от ректора, заповедта се съхранява в досието на докторанта по чл. 

59, а копия от нея се връчват на кандидата и на неговия ръководител.  

Чл. 57. (1) Приемът на кандидатите за обучение в самостоятелна форма на докторантура 

се извършва: 

 по реда на чл. 9 от ППЗРАС за кандидати, които са членове на академичния 

състав на УАСГ; 

 по реда на чл. 45 на ПУД за останалите кандидати.  

  Срокът за разглеждане на проекта за дисертационен труд в катедрата не може 

да бъде повече от:  

 два месеца след предаването на проекта, когато процедурата е по чл. 9 от 

ППЗРАС; 

 три  месеца след подаване на заявлението по чл. 45, ал. 2 от ПУД, ако  про-

цедурата е по реда на чл. 45 на ПУД. 

Чл. 58. (1) Не по-късно от един месец след получаване на копие от заповедта на ректора 

за зачисляване, докторантът и неговият ръководител (ако е избран такъв) изработват индиви-

дуален план според изискванията на чл. 25 до чл. 28 от Стандарт за обучение на докторанти, 

който се приема на редовно заседание на факултетния съвет и се утвърждава от ректора на 

УАСГ. 

  Промяна на утвърден индивидуален план на докторант се допуска в края на 

завършена година от обучението и се приема и утвърждава по реда на ал. 1.  

Административно обслужване по време на обучението на докторантите 

Чл. 59. (1) Документите, свързани с обучението на докторантите, се съхраняват в обу-

чаващата катедра и помещението по чл. 135. За всеки докторант се създава досие, в което се 

съхраняват оригиналите на следните документи: 

 В помещението по чл. 135: Документите, подадени при кандидатстване на 

докторанта; заповедта на ректора за състава на комисията за допускане на кандидатите до 
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участие в конкурса, както и протокола на комисията; протоколите от конкурсните изпити и 

материалите, свързани с тях; протоколи от факултетните съвети и заповеди, свързани със за-

числяване, отчисляване, приемане на индивидуални планове, промяна на тема/ръководител, 

прекъсване и възстановяване на обучение, преминаване от една в друга форма, удължаване на 

срока на обучение; заповеди за научно жури, протоколи от атестиране, приемане на докторан-

тски отчети; тримесечните отчети на докторантите, обучавани в редовна форма; годишните 

отчети на докторантите, заедно с атестационната карта на докторанта. 

 В обучаващата катедра: протоколът от заседанието на обучаващата ка-

тедра, на което е предложена темата и научния ръководител; индивидуалният учебен план на 

докторанта; заповеди за провеждане на изпити от докторантския минимум; протоколи от про-

ведените изпити, съгласно индивидуалния учебен план и материалите по тях; протоколи от 

катедрени съвети, на които те са разгледани годишните отчети на докторантите, както и пред-

ставените от докторанта документи, доказващи начислените кредити; протоколи от заседания 

на катедрата, на които са разгледани части от работата на докторанта; протоколи от заседания 

за удължаване на срока, за промяна на тема/ръководител, за прекъсване и възстановяване на 

обучението, за промяна на формата на обучение, за предварително разглеждане, за отчисля-

ване и за предлагане на научно жури; други документи, свързани с обучението на докторанта; 

екземпляр от дисертационния труд и от автореферата (след защитата на дисертацията). 

  Според спецификата на обучението на докторантите в отделните факултети, 

със заповед на декана може да се въведе и друга организация по съхраняването на докумен-

тите. 

Чл. 60. Преди изтичане срока на обучението, докторантът може да поиска неговото 

удължаване с до шест месеца, съгласно разпоредбите на ПУД, по следния ред: 

 Докторантът подава заявление до ръководителя на катедрата в което 

описва причините за исканото удължение. Върху него научният ръководител (ако е избран 

такъв) записва становището си.  

 Ръководителят на катедрата внася за разглеждане заявлението за удължа-

ване на следващия катедрен съвет. При положително становище на катедрата той информира 

декана с доклад.  

 Деканът внася доклада по ал. 2 за разглеждане на следващия факултетен 

съвет. 

 При положително решение на факултетния съвет, служител във факултет-

ната канцелария изготвя заповед на ректора за удължаване срока на докторантурата. 

 В срок от един месец преди края на удължението, докторантът и неговият 

ръководител (ако е избран такъв) изготвят коригиран индивидуален план, който подлежи на 

приемане от факултетния съвет и утвърждаване от ректора на УАСГ. 

Чл. 61. Изпитите, залегнали в индивидуалните учебни планове на докторантите, се ор-

ганизират по следния ред: 

 Докторантът или научния му ръководител (ако е избран такъв) уведомяват 

ръководителя на обучаващата катедра за готовността за провеждане на изпит в съответствие с 

индивидуалния план и предлагат дата за провеждането му.  

 Ръководителят на докторанта, съгласувано с  докторанта, изготвя изпит-

ните материали съобразно конкретиката на научното направление и темата на дисертацията 

(конспект с въпроси, презентация по зададена тема, реферат, списък с практически задачи за 

решаване или друго). Изпитните материали се съгласуват с ръководителя на катедрата и се 

утвърждават от декана на факултета. 

 Ръководителят на катедрата представя на декана доклад, с който предлага 

състав на изпитната комисия, дата, час и място за провеждане на изпита. Комисията се състои 

от най-малко трима хабилитирани преподаватели, включително научния ръководителя на док-

торанта (ако е избран такъв).  
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 На основата на доклада по т. 3 деканът на факултета издава заповед за със-

тава на изпитната комисия, мястото, датата и часа за провеждането му. Оригиналът на запо-

ведта се съхранява в досието на докторанта, а на членовете на комисията и на докторанта се 

изпраща електронно копие най-малко пет работни дни преди определената в заповедта дата.  

 При наличие на обективни причини и с разрешение на декана, изпитът 

може да се проведе неприсъствено, чрез технически средства, които позволяват на докторанта 

и на членовете на комисията да участват пълноценно в изпитната процедура.  

 За резултатите от изпита се съставя протокол (по образец) в три екземп-

ляра, които се подписват от всички членове на изпитната комисия. Един от протоколите се 

връчва на докторанта, един на научния ръководител и един се съхранява в досието на докто-

ранта. При изявено желание, всеки от членовете на изпитната комисия може да получи копие 

от протокола.  

Чл. 62. След завършване на всяка година от обучението си, докторантите се атестират 

по следния ред:  

 Не по-късно от десет работни дни след приключване на всяка учебна го-

дина, докторантите изготвят и предават на ръководителя на обучаващата катедра годишен от-

чет дейността си (по образец). Към отчета се прилагат необходимите документи, доказващи 

начислените ECTS точки съгласно индивидуалния план. 

 В срока по т. 1 ръководителят на докторанта представя на ръководителя 

на катедра писмено становище за работата на докторанта, в което се предлага оценка за рабо-

тата му през годината. При докторанти на самостоятелна подготовка, които нямат избран ръ-

ководител, оценката се предлага то ръководителя на катедра на самото заседание по т. 3. 

 Ръководителят на катедра внася отчета по т. 1 и становището по т. 2 за 

разглеждане на първото заседание на катедрата, след тяхното получаване.  

 Катедреният съвет приема становище за изпълнението на индивидуалния 

учебен план и оценка на дейността на докторанта прави предложение за неговата атестация.  

 Ръководителят на катедра попълва атестационна карта на докторанта (по 

образец) и в срок от пет работни дни след заседанието по т. 4, я представя в деканата с доклад 

за предложенията на катедрата. 

 На първото заседание на факултетния съвет след получаване на доклада 

по т. 5 деканът внася доклада с предложената оценка и атестационната карта за утвърждаване.  

Чл. 63. (1) Пет работни дни след края на всяко тримесечие от обучението си, докторан-

тите, зачислени в редовна форма, изготвят и предават на секретаря на обучаващата катедра 

доклад за изпълнението на индивидуалния си план (по образец). Всички дейности, за които са 

начислени ECTS точки се заверяват от научния ръководител на докторанта, а изпълнената 

учебна дейност (водене на часове упражнения или на практически занимания) и присъдените 

за нея кредити се удостоверяват с подпис на ръководителя на катедрата. Ръководителят на 

катедрата съставя обобщен доклад до декана за изпълнението на учебния план на докторан-

тите. 

  На основата на получените доклади, заместник-декан или служител във фа-

култетната канцелария изготвя и представя на декана: 

  справка за предвидените в индивидуалните планове на докторантите и от-

четени ECTS точки; 

 списък на докторантите, които не са предали в срок тримесечните си от-

чети. 

  Не по-късно от 15 дни след края на всяко тримесечие деканът представя док-

лад до ректора за изпълнението на индивидуалните планове на докторантите и предприема 

мерки при случаи на не-предадени отчети или неизпълнени индивидуални планове от докто-

ранти.  
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Чл. 64. (1) Защитата на дисертационния труд на докторантите се извършва по реда на 

Правилник за прилагане на закон за развитие на академичния състав в УАСГ. Диплома за 

присъдена образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ се 

издава по реда на Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и по утвърден образец от МОН. Издаването на дипломата се извършва от 

отдел „Учебни дейности“, сектор „Докторантури и продължаващо обучение“, след проверка 

на цялостната документация, свързана с обучението и защитата, като се изискват следните 

документи, определени с решение на Академичен съвет:  

 Копия на: диплома за висше образование; заповед за зачисляване; заповед 

за отчисляване; заповеди за прекъсване, възстановяване, трансформиране, за промяна на тема 

или научен ръководител; протоколи от изпитите за докторантски минимум; протокол от вът-

решна защита в катедрата; заповед за научно жури; протокол от публична защита; рецензии и 

становища; 

 Автобиография; резюмета на трудовете; списък с публикациите по дисер-

тацията; декларации за оригиналност и за съответствие с минималните изисквания; 2 бр. авто-

реферат и 2 бр. дисертационен труд (книжно тяло), попълнени информационни карти на бъл-

гарски и английски език; 2 бр. дискове, съдържащи информационни карти в word формат, ди-

сертационен труд и автореферат в pdf формат, сканирано копие на дипломата; списък на пуб-

ликациите в word формат. 

  Регистриране на издадената диплома в Национален център за информация и 

документация (НАЦИД) се извършва по следния ред: а) служител от сектор „Докторантури и 

продължаващо обучение“ подготвя уведомително писмо и всички необходими документи към 

него и ги предоставя на място в НАЦИД срещу входящ номер; б) оторизираното от ректора 

лице от съответния факултет с парола за достъп в електронния сайт на НАЦИД въвежда от 

диска необходимата задължителна информация. 

  В Университетската библиотека на УАСГ се организира съхранение на ек-

земпляр от дисертационния труд и на автореферата (книжно тяло и на цифров носител) и се 

подписва декларация за достъп до дисертацията. В сектор „Докторантури и продължаващо 

обучение“ на отдел „Учебни дейности“ се организира досие, в което се съхраняват всички ос-

танали документи, свързани с издаване на дипломата, указани в ал. 1.  

  В сектор „Докторантури и продължаващо обучение“ се поддържа регистра-

ционен дневник на издадените дипломи със следните данни: лични данни на докторанта, обу-

чаваща катедра и факултет, научна специалност, номер на заповедите за зачисляване, отчис-

ляване, състав на научно жури, дата на защита, тема на дисертацията и научен ръководи-

тел/консултант, номер и дата на издадената диплома, подписи на докторанта, председателя на 

журито и декана на факултета.  

  На база на регистрационния дневник по ал. 4, сектор „Докторантури и про-

дължаващо обучение“ създава и поддържа и електронен регистър на издадените дипломи.  

V. Административното обслужване на преподаватели и служители 

Чл. 65. Административното обслужване на преподаватели и служители включва след-

ните дейности:  

 назначаване и сключване на трудов договор, в т.ч. и след спечелен конкурс; 

 ползване на отпуск (платен годишен отпуск, неплатен отпуск, отпуск по 

майчинство и гледане на дете от 3 до 7 години и др.);  

 административно обслужване при участие в конкурси за заемане на акаде-

мични и административни длъжности; 

 разглеждане на жалби и доклади от преподаватели и служители; 
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 предоставяне на информация, свързана с учебния процес, административ-

ното обслужване и възможностите за научно-изследователска дейност и за публикуване на 

резултатите от нея. 

Сключване на трудов договор 

Чл. 66. (1) Трудовият договор се изработва от служител в отдел „Човешки ресурси“ (за 

сектори „Студентски столове“ и „Студентски общежития“ – от отговорното за дейността им 

длъжностно лице) и се съгласува от началника на отдел „Човешки ресурси“, началника на Фи-

нансово-счетоводен отдел и юридическия съветник на УАСГ.  

  Трудовият договор се изготвя в четири еднообразни екземпляра и се под-

писва от страните по трудовото правоотношение, като се отбелязва датата на постъпване на 

съответното лице на работа. Единият екземпляр от трудовия договор се завежда и съхранява 

в регистър „Трудови договори“ към звено „Деловодство“ на УАСГ за сключените трудови до-

говори през съответната година, вторият екземпляр се прилага към трудовото досие на лицето, 

третият екземпляр се предоставя на Финансово-счетоводен отдел като доказателствена част 

към ведомостта за работната заплата, а последният екземпляр се връчва на назначеното лице. 

   При сключване на трудов договор, назначаваното лице се запознава и под-

писва длъжностна характеристика в два еднообразни екземпляра. Единият екземпляр се 

връчва на лицето, а другият се прилага към личното му трудово досие. 

   Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването 

на лицето на работа в УАСГ. 

  При възникване на трудово правоотношение, отдел „Човешки ресурси” из-

готвя уведомление, в два екземпляра (за лицето и личното трудово досие), което се изпраща 

до Териториалната дирекция (ТД) на Национална агенция за приходите (НАП), съгласно оп-

ределените срокове в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане 

на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. 

  При встъпване в длъжност на всяко лице се предоставя екземпляр от трудо-

вия договор и от уведомлението за регистрацията му в НАП. 

  Съдържанието на трудовото правоотношение може да се изменя само с пис-

мено съгласие между страните за определено или неопределено време, изразено в допълни-

телно споразумение, неразделна част от сключения трудов договор, при спазване на изисква-

нията на действащите нормативни и вътрешни актове. 

   Допълнителното споразумение се изготвя, съгласува, връчва и съхранява по 

реда за изготвяне на трудов договор, определен с алинеи 1 до 4 на този член.  

   При изменение на трудовото правоотношение, свързано с промяна на длъж-

ността и / или на срока на трудовия договор, отдел „Човешки ресурси”  изготвя уведомление 

в два екземпляра, което се изпраща до ТД на НАП, съгласно определените за това процедури 

и срокове.  

  Трудовото правоотношение се прекратява със заповед на Ректора на УАСГ 

при условия и по ред, определени в Кодекса на труда  и в частност в ЗВО. Заповедта се изготвя 

и съгласува по реда за изготвяне на трудов договор, определен с ал. 1 и ал. 2 на този член.  

  Преди да се прекрати трудовото правоотношение, лицето представя в ка-

сата при Финансово-счетоводен отдел обходен лист (по образец), подписан от съответните 

длъжностни лица за удостоверяване, че няма задължения към УАСГ от имуществен и финан-

сов характер (активи, материали и парични задължения).  

  За прекратяване на трудовото правоотношение отдел „Човешки ресурси” 

изпраща уведомление до ТД на НАП в сроковете, определени в Наредба № 5. 



Правилник за административната дейност в УАСГ  v 1.3                  стр. 28 от 47 

Ползване на отпуск 

Чл. 67. Размерът на основния и допълнителния платен годишен отпуск се определя с 

колективния трудов договор или чрез индивидуално договаряне с ректора на УАСГ. Допъл-

нителен платен годишен отпуск може да се договори за извършване на синдикална дейност, 

при полагане на извънреден труд и при други обстоятелства, след решение на академичния 

съвет на УАСГ или ако е договорен в Колективния трудов договор. 

Чл. 68. (1) Редовният годишен отпуск (платен или неплатен) се използва от преподава-

тели и служители в извънучебно време.  

  Ректорът има право на основание чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда да пре-

достави годишния отпуск без съгласието на преподавател или служител, ако той до края на 

летния семестър не е поискал да използва годишния си отпуск.  

  Административните ръководители имат право да откажат да позволят изпол-

зването на редовен годишен отпуск по време на учебните занятия или ако заявителят има не-

изпълнени служебни задължения. В такъв случай засегнатите лица могат да се обърнат към 

висшестоящ ръководители или към синдикалната организация, в която членуват. 

  При извънредни обстоятелства редовен годишен отпуск или част от него 

може да се ползва по облекчена процедура и съкратени срокове, съгласувано с прекия адми-

нистративен ръководител. 

Чл. 69. (1) Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части (без ограничение 

на минималния размер), в работни дни по календар, независимо от начина на изчисляване на 

работното време и след писмено разрешение на работодателя. За работещите във факултетите 

и звената на пряко подчинение на ректора и заместниците му, ползването на отпуск се разре-

шава от ректора, а помощник-ректорът разрешава ползването на отпуск на работещите в зве-

ната на негово подчинение. 

  Ползването на редовен годишен отпуск става при следния ред:  

 Лицето, желаещо отпуск, получава от служител на отдел „Човешки ре-

сурси“ бланка на заявление за отпуск, в която попълва: вида на отпуска, датите за начало и 

край на отпуска и посочва свой заместник. Заместникът трябва да бъде уведомен най-малко 

три работни дни преди началото на отпуска и да има квалификацията да изпълнява задълже-

нията на титуляря. 

 Попълненото и подписано заявление за ползване на отпуск се предава 

най-малко пет работни дни преди първия ден на отпуска на секретаря на звеното, отдела или 

службата (ако има такъв) или на прекия ръководител, ако няма. Заявлението се придвижва по 

служебен път и се подписва от:  

 за преподаватели във факултетите – от ръководителя катедра и от де-

кана; 

 за преподаватели в други звена – от ръководителя на звеното; 

 за работещи в звена на подчинение на ректора и на помощник-рек-

тора – от прекия ръководител; 

 за работещи в звена на подчинение на ресорен заместник-ректор – от 

прекия ръководител и от съответния заместник-ректор. 

 Подписаните бланки по точка 2 заявления представят в отдел „Деловодс-

тво“ от секретарите (ако има такива в звеното или отдела) или от преките ръководители.  

 След подписване от ректора, заповедта се насочва към изходящия днев-

ник и се прилага към служебното досие на преподавателя или служителя.  

 По едно електронно копие от подписаната от ректора заповед се изпраща 

на лицето, заявило отпуск и във „Финансово-счетоводен отдел“. 
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Чл. 70. Ползването на творчески отпуск става по реда на Правилник за ползване на твор-

чески отпуск от членовете на академичния състав. Екземпляр от заповедта на ректора за 

ползване на творчески отпуск се предава в отдел „Човешки ресурси“, където се изготвя допъл-

нително споразумение. 

Чл. 71. (1) Документът, с който на преподавател или служител е разрешен отпуск от 

здравните органи при временна неработоспособност (по ал. 1 на чл. 162 от Кодекса на труда) 

се представя до два работни дни от издаването му в отдел „Човешки ресурси“ и се завежда в 

регистър за издадените болнични листове. Ако това не е възможно, копие се изпраща по имейл 

в отдел „Човешки ресурси“, а при първа възможност се регистрира и оригинала на документа.  

  При представяне наболничен лист издаден поради настъпила трудова злопо-

лука, с писмена заповед на ректора на УАСГ се определят длъжностни лица за изпълнение на 

изискванията, посочени в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчи-

тане на трудовите злополуки. При битова злополука болничният лист се придружава с анке-

тен лист или протокол за обстоятелствата, при които е възникнала битовата злополука, чрез 

които се установява, че злополуката не е станала при или по повод на изпълнявани от лицето 

служебни задължения. 

  Регистрираните в деловодството документи се заверяват от ръководителя на 

отдел „Човешки ресурси“, главния счетоводител и се подписват от ректора на УАСГ, след 

което се предават в касовата служба за изчисляване на обезщетението. 

Чл. 72. За ползване на всички други видове отпуск, които се полагат, съгласно Кодекса 

на труда и / или Колективния трудов договор, преподавателят или служителят подава заяв-

ление до ректора най-малко пет работни дни преди първия ден от отпуска. Преподавателите 

подават заявлението чрез декана, а служителите – чрез ръководителя на звеното.  

Участие в конкурси за заемане на академични длъжности 

Чл. 73. Академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат 

след проведен конкурс, съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитие на академич-

ния състав в УАСГ. 

Чл. 74. (1) Преди обявяване на конкурс за заемане на академични длъжности, по устно 

искане на ръководителя на катедра, отдел „Учебни дейности“ изготвя справка за натоварва-

нето на преподавателския състав в катедрата през последната завършена учебна година, която 

включва: нормативни и над нормативни часове на академичния състав; часове, възложени на 

хонорувани преподаватели и на редовни докторанти, съгласно техните индивидуални учебни 

планове. Справката се предоставя на членовете на колективните органи при обсъждане пред-

ложението за обявяването на конкурс и се прилага към доклада на административните ръко-

водители до висшестоящите органи. 

  При участие в конкурси за заемане на длъжности, за които се изисква опре-

делен стаж, кандидатите устно заявяват в отдел „Човешки ресурси“ издаване на искания до-

кумент. Заявката се изпълнява в срок от три работни дни.  

Разглеждане на жалби, сигнали и доклади от преподаватели и служители 

Чл. 75. (1) Преподавателите и служителите могат да подават жалби и сигнали: 

 свързани с организацията на учебния процес или до изпълнение на слу-

жебни задължения – до прекия административен ръководител на жалбоподателя; 

 свързани с трудово-правните отношения – до ректора на УАСГ и / или до 

председателя на синдикалната организация, ако жалбоподателят членува в такава; 

 свързани със спазването на академичната етика и на Етичния кодекс, както 

и при случаи на дискриминация – до председателя на Етичната комисия; 
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 свързани с проблеми административното обслужване – до ръководителя на 

административното звено, извършило или отказало извършване на административна услуга; 

 свързани с нарушаване на правилниците на УАСГ или други нормативни 

документи от страна на административни ръководители, преподаватели или служители – до 

председателя на Контролния съвет. 

  Всички жалби и сигнали по предходната алинея се подават чрез деловодст-

вото на УАСГ в два екземпляра. На всеки от тях се поставя печат, входящ номер и дата, като 

вторият екземпляр остава у жалбоподателя. 

  Жалбите и сигналите се разпределят по компетентност в деня на получава-

нето им чрез секретарите на административните звена, ако има такива или чрез ръководите-

лите на административните звена. 

  Жалби, които не са адресирани до компетентния орган, съгласно ал. 1, се връ-

щат на подателя без да се разглеждат, с указания за коректното им адресиране.  

Чл. 76. (1) Жалбите трябва да съдържат следната информация: 

 трите имена на жалбоподателя и административно звено; 

 служебен адрес за обратна връзка, телефон, служебен имейл; 

 предмет на жалбата с посочване кои права на жалбоподателя или кои нор-

мативни документи са нарушени; 

 конкретно искане, което да бъде изпълнено от компетентния орган.  

  Не се разглеждат анонимни жалби и сигнали, както и такива които са насо-

чени към лица или организации извън УАСГ.  

  Ако в жалба или сигнал се съдържат данни за извършено престъпление или 

закононарушение, получателят на жалбата е длъжен да уведоми за това компетентните дър-

жавни органи в деня на получаването на документа. 

Чл. 77. (1) Административният ръководител или председателят на колективния орган, 

до който е насочена жалба или сигнал, е длъжен да отговори на жалбоподателя в рамките на 

десет работни дни.  

  В случай че необходим по-продължителен срок за установяване на фактите 

по случая или за отговор, лицата по ал. 1 са длъжни да уведомят подателите на жалбата или 

сигнала за причините, довели до забавянето, преди изтичане на десетдневния срок и да посочат 

срок за произнасяне, не по-дълъг от един месец. 

  Отговорът на жалбата се регистрира в деловодството на УАСГ и се връчва на 

жалбоподателя срещу подпис чрез секретаря на административното му звено или чрез прекия 

му ръководител. Копие от отговора се съхранява в отдел „Деловодство“. 

  Отговорът на жалбата или сигнала трябва да съдържа: 

 входящият номер на жалбата или сигнала; 

 кратко описание на искането, отправено в жалбата или сигнала; 

 описание на установените факти при разглеждане на жалбата или сиг-

нала; 

 решение по искането на жалбоподателя и конкретни действия, които ще 

бъдат предприети. 

  Ако получателят на жалба или сигнал прецени, че няма компетенциите да 

удовлетвори искането на жалбоподателя, в срок от пет работни дни след получаване на доку-

мента, той трябва: а) да го изпрати до компетентен орган, придружен с доклад, в който да се 

направи предложение за решение по жалбата или сигнала; б) да уведоми за това жалбопода-

теля на посочения в документа канал за електронна комуникация.  
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Чл. 78. Ако жалбоподателят не е удовлетворен от решението по жалбата / сигнала или 

ако отговорът е забавен повече от установените срокове, той може да се обърне към ректора 

на УАСГ или да потърси правата си в съда. 

Чл. 79. (1) Преподавателите и служителите могат да подават доклади до администра-

тивните ръководители, с които да ги информират за факти, свързани с организацията на учеб-

ния процес, материално техническата база и други дейности в УАСГ. 

  Доклади по ал. 1 се подават: а) до прекия административен ръководител или 

б) до висшестоящ административен ръководител чрез прекия административен ръководител. 

По преценка на подателя докладът се подава чрез деловодството на УАСГ или чрез секретаря 

на административното звено. 

VI. Достъп до обществена информация, съхранявана в УАСГ 

Общи правила за достъп до обществена информация 

Чл. 80. (1) Обществена информация по смисъла на този правилник е всяка информация, 

свързана с административна, финансова, учебна, научна и публикационна дейност в УАСГ, 

както и за възможностите за нейното осъществяване. 

  Обществената информация се съхранява от основните и обслужващите звена 

и отделите, както и от административните ръководители.  

  Информация, публикувана на сайта на УАСГ се смята за предоставена. При 

поискване на такава информация, заявителят се насочва към конкретната страница от сайта. 

  Не се предоставя за повторно използване по смисъла на чл. 2а от Закон за 

достъп до обществена информация (ЗДОИ), обществена информация която е собственост на 

УАСГ, с изключение такава, съхранявана в Библиотечно-информационния, научен и образо-

вателен център на УАСГ (БИНОЦ). БИНОЦ публикува всички условия за предоставянето на 

информацията за повторно използване на интернет страницата си и на портала по чл. 15г от 

ЗДОИ. 

  Достъп до информация, предадена от УАСГ в Националния архивен фонд на 

Република България, не се предоставя, а заявителят се насочва към фонда. 

Чл. 81. Основните принципи при предоставяне на обществена информация в УАСГ са: 

 осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация; 

 достоверност и пълнота при предоставяне на информацията; 

 защита на личните данни; 

 гарантиране, че с предоставянето на информацията няма бъдат нарушени 

правата на трети лица или интересите на УАСГ.  

Чл. 82. (1) Със своя заповед ректорът на УАСГ определя видовете обществена инфор-

мация, която:  

 се публикува задължително на сайта на УАСГ;  

 може да се публикува по решение на административните ръководители;  

 може да се предоставя свободно, но не се публикува на сайта на УАСГ; 

 се предоставят само на заинтересовани от нейното ползване лица; 

 не може да бъде предоставяна на външни за УАСГ лица; 

 е чувствителна за УАСГ и се ползва само от определен кръг лица. 

  В годишния си доклад по т. 6 на чл. 17 от Правилник за дейността на УАСГ, 

ректорът предоставя данни за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, 

като включва и информация за направените откази и причините за тях. 

Чл. 83. Достъп до обществена информация се предоставя по различен ред и начин на 

следните категории лица и организации: 
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 външни за УАСГ физически и юридически лица; 

 преподаватели и служители на УАСГ; 

 студенти и докторанти в УАСГ; 

 организации от обществения сектор. 

Получаване на достъп до обществена информация от външни за УАСГ лица 

Чл. 84. (1) Получаването на достъп до обществена информация се извършва при устно 

запитване в деловодството на УАСГ или след подадено заявление по образец до ректора на 

УАСГ (чрез деловодството на УАСГ на хартиен носител или на имейл адреса на ректорската 

канцелария). 

  Заявлението за достъп до обществена информация по ал. 1 трябва да съдържа 

следните атрибути:  

 трите имена на заявителя (за физически лица) или наименование и седа-

лище (за юридически лица); 

 описание на исканата информация; 

 предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информа-

ция (устна справка, на хартиен или електронен носител, по имейл); 

 адреси за кореспонденция със заявителя (в зависимост от заявения начин 

за предоставяне на достъп: телефон, пощенски адрес, имейл или друг адрес). 

  При устно запитване за получаване на достъп до обществена информация, 

служител в деловодството попълва протокол по образец, който замества заявлението и съ-

държа атрибутите, описани в ал. 2. Протоколът се подписва от служителя и от заявителя. 

  Заявления, които не съдържат атрибутите по ал. 2 и протоколи, които не са 

подписани от заявителя не се разглеждат и удовлетворяват. 

Чл. 85. (1) Заявленията и протоколите за достъп до обществена информация по чл. 84 се 

регистрират и обработват като входяща кореспонденция в регистрите по ал. 2 на чл. 101 (за 

документи на хартия) или по чл. 99 (за електронни документи). В деня на подаването им се 

представят на ректора за становище.  

  Чрез резолюция върху заявлението или протокола по чл. 84, ректорът разре-

шава или отказва предоставяне на достъп до исканата обществена информация. При положи-

телно становище, в резолюцията си ректорът посочва длъжностното лице, на което възлага да 

предостави информацията и срокът за това.  

  При разрешаване на достъпа, ректорът подписва решение по образец за пре-

доставяне на достъп до обществена информация, което се предоставя за изпълнение на длъж-

ностното лице по ал. 2.  Решението съдържа най-малко следната информация:  

 степента на осигурения достъп до исканата обществена информация; 

 срокът, в който да бъде осигурен достъп; 

 начинът и формата на получаване на исканата информация; 

 разходите, които заявителят трябва да заплати за осигуряване на достъпа; 

 начинът, по който заявителят да бъде уведомен за предоставения достъп. 

  При постановен отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, 

на заявителя се връчва срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка решение, 

в което се посочват правните основания по чл. 13 или чл. 37 на Закона за достъп до общест-

вена информация и фактическите  основания за отказа, датата на вземане на решението и редът 

за неговото обжалване. Решението по тази алинея  може да бъде обжалвано пред Админист-

ративен съд София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

   Достъпът до поисканата информация се предоставя в срок от 14 календарни 

дни от получаване на заявлението или протокола по чл. 84. Този срок може да бъде удължен: 



Правилник за административната дейност в УАСГ  v 1.3                  стр. 33 от 47 

 Когато количеството на поисканата информация е твърде голямо и изисква 

повече време за набавянето ѝ. В такъв случай срокът може да се удължи с до 10 календарни 

дни. 

 Когато се иска информация, която засяга интересите на трети лица (напри-

мер, авторски и сродни права) и се налага получаване на тяхното съгласие, срокът може да се 

удължи с до 10 работни дни. При изричен отказ от страна на тези лица, информацията се пре-

доставя във вид и обем, които не засяга правата им. 

  При удължаване на срока по т. 1 или т. 2 на ал. 5 заявителят се уведомява 

писмено на посочените имейл или пощенски адрес за причините, довели до забавянето. 

  Когато в заявлението не е посочено каква точно информация се иска или ис-

кането е твърде общо формулирано, длъжностното лице по ал. 2 може писмено да поиска на 

адресите, посочени в заявлението или протокола по чл. 84 уточняване на информацията. В 

такъв случай срокът по ал. 5 започва да тече от датата на получаване на уточнение от страна 

на заявителя. Ако такова не се получи до 30 дни след поискването, заявлението се оставя без 

разглеждане. 

  Когато длъжностното лице по ал. 2 установи, че УАСГ не разполага с иска-

ната информация, то:  

 ако има данни за местонахождението на информацията препраща заявлени-

ето до съответния орган или юридическо лице и уведомява за това заявителя писмено или 

 в срок от 10 работни дни уведомява заявителя за липсата на поисканата от 

него информация в УАСГ. 

Чл. 86. (1) Предоставянето на обществена информация става след подписване на прото-

кол за предоставяне на достъп до поисканата информация от длъжностното лице и заявителя 

и заплащане на определените от академичния съвет на УАСГ такси (ако се дължат такива).  

  Когато достъпът до информацията е получен по електронен път, такси не се 

дължат и не се съставя протокола по ал. 1. 

  Ако посоченият от заявителя електронен или пощенски адрес не е валиден 

или е променен след подаване на заявлението, информацията се смята за получена от датата 

на изпращането ѝ. 

Чл. 87. (1) Кандидатите за заемане на академична длъжност, за получаване на научна 

или научна и образователна степен, за редовна и задочна докторантура и кандидат-студентите 

получават цялата им необходима информация чрез сайта на УАСГ и други материали, дос-

тъпни за всички кандидати.  

  На лицата по ал. 1 не се допуска предоставяне на допълнителна информация 

за конкурса, извън публично оповестената. Ако се установи необходимост от получаване на 

такава информация, тя се разгласява по начина, по който е оповестена останалата информация 

за процедурата, конкурса или изпита, а заявителят се насочва към нея, по начина, посочен в 

заявлението. 

Чл. 88. (1) Достъпът до обществена информация е освободен от такси и не се заплаща, 

с изключение на материалните разходи по предоставяне на исканата информация. При поиск-

ване, заявителят има право да получи сведение за разпределение на разходите по предоставяне 

на информацията. 

  Ако се установи, че предоставената информация е неточна или непълна и за-

явителят поиска да му се представи допълнителна информация разходите по нейното предос-

тавяне не се заплащат. 
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Достъп до информация от преподаватели и служители на УАСГ 

Чл. 89. (1) Преподаватели и служители на УАСГ, освен по реда на чл. 84, могат да 

заявят устно или по имейл желанието си да получат достъп до обществена информация дирек-

тно до ръководителите на съответните звена и отдели в УАСГ. В такъв случай, исканите ма-

териали или отказа за достъп до тях се изпрашат в съкратени срокове на служебната електрона 

поща на заявителя и не се попълват решенията по ал. 3 и ал. 4 на чл. 85, освен в случаите, 

когато се изисква заверка на документ. 

  При постановен отказ за предоставяне на обществена информация по реда на 

ал. 1, преподавателите и служителите могат да подадат жалба до ректора, придружена от за-

явление по чл. 84 за получаване на желаната информация. Решението на ректора може да се 

обжалва пред Административен съд София-град, по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

  Информацията, свързана с учебния процес, обявени конкурси за заемане на 

академични длъжности, възможности за участие в проекти и за публикуване на резултатите от 

научна дейност и проекти се получава от преподаватели и служители и само с устна заявка. В 

този случай протокол по ал. 3 на чл. 84 се попълва само при желание на заявителя. 

Чл. 90. (1) Преподаватели и служители получават служебна информация във връзка 

или по повод изпълнение на техните задължения без да подават заявление, а я изискват устно 

или по имейл директно от служебното лице, което я съхранява. 

  Поисканата по ал. 1 информация се предава устно на момента или чрез имейл 

във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от три работни дни. Този срок може да се 

удължи, ако е необходима обработка на информацията или нейният обем е твърде голям.  

  Служебното лице по ал. 1 има право да откаже достъп до служебна инфор-

мация, ако прецени, че тя не е свързана с изпълнение на служебните задължения на заявителя. 

В такъв случай то подава доклад до прекия си ръководител, в който излага основанията за 

отказа си.  

  При отказ за предоставяне на достъп до служебна информация по ал. 1, при 

забавяне при получаването ѝ или при получаване на непълна, неточна или недостоверна ин-

формация, заявителят по ал. 1 може да подаде доклад до прекия ръководител на лицето, от 

което е поискана информацията с копие до ректора.  

  В случаите по ал. 4 ректорът или упълномощено от него лице организира 

среща на ръководителите на звената или отделите на заявителя и на лицето, съхраняващо ин-

формацията, на която се определя редът за получаване на исканата служебна информация. 

Достъп до информация от студенти и докторанти в УАСГ 

Чл. 91. (1) Студентите и докторантите имат право да получат учебната документация, 

свързана с тяхното обучение, съгласно чл. 50 от Вътрешна система за осигуряване на качес-

твото в УАСГ, както и информация относно възможностите за обмен на студенти и докто-

ранти; за участие в научни проекти обявени от УАСГ и за начините за тяхното администра-

тивно обслужване.   

  Информацията по ал. 1 се публикува на сайта на УАСГ и се обновява в срок 

от пет работни дни при нейната промяна. 

  Всеки студент и докторант има право да поиска достъп до информация, свър-

зана пряко с неговото обучение, чрез устно запитване или заявление, изпратено по имейл до 

ръководителите на съответните звена и отдели в УАСГ. 

Чл. 92. (1) Отговорниците на групи получават информация, свързана с учебния процес 

и административното обслужване на студентите, в съкратени срокове след устна заявка или 

по имейл, без попълване на писмено заявление. 
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  Отговорниците на групи са длъжни да споделят по електронен път информа-

цията по ал. 1 с всички студенти в групата не по-късно от три дни след нейното получаване. 

Чл. 93. По въпроси,  които не са свързани с учебната и научната им дейност или с адми-

нистративното им обслужване, студентите и докторантите подават заявления за достъп до об-

ществена информация по реда на чл. 84. 

Достъп до обществена информация от организации от обществения сектор 

Чл. 94. (1) Обществените организации получават достъп до обществена информация по 

реда на чл. 84.  

  В случаите, когато информация се изисква от органите, натоварени по закон 

с контрол на дейността на УАСГ, искането се резолира от ректора и достъп до информацията 

се предоставя във възможно най-кратко срокове, но не по-късно от пет работни дни след пос-

тъпване на искането. Устни искания не се разглеждат и информация по тях не се предоставя. 

  В резолюцията по ал. 2 ректорът определя длъжностно лице, което да пре-

достави информацията, срокът за предаване на информацията и начинът за нейното предоста-

вяне. 

  Когато длъжностното лице по ал. 2 установи, че в УАСГ не е налична иска-

ната информация, то изготвя писмо до заявителя от името на ректора, в което го уведомява за 

липсата на исканата информация и ги представя за подпис в канцеларията на ректора. 

  Ако количеството на заявената информация изисква повече от 14 дни за ней-

ното предоставяне, длъжностното лице по ал. 2 изготвя писмо до заявителя от името на рек-

тора, в което го уведомява за забавянето и за срока, в който ще бъде изпълнено искането. 

Чл. 95. Обществена информация, собственост на УАСГ, се предоставя на обществени 

организации за повторно използване по смисъла на ЗДОИ само във връзка с осъществяване на 

нейните правомощия или функции. 

VII. Деловодна дейност в УАСГ 

Входяща кореспонденция 

Чл. 96. (1) Основните деловодни дейности в УАСГ се извършват от служба „Деловодс-

тво“, която е на пряко подчинение на ректора на УАСГ. 

  Цялата входяща кореспонденция, получена на адреса на УАСГ (пощенски и 

електронен), постъпва в служба „Деловодство“, откъдето се регистрира и разпределя според 

получателя. 

Чл. 97. Входящите документи са: 

 поща, получена в запечатан плик от пощенската служба, куриер или на 

ръка; 

 документи на хартия, които не са поставени в плик; 

 електронни документи; 

 пакети. 

Чл. 98. (1) Пощата, адресирана до УАСГ, до ректора, неговите заместници, до центрове, 

служби и отдели на ректората се обработва в следната последователност: 

 приемане и първоначална деловодна обработка; 

 регистриране на документите; 

 разпределение на входящите документи; 

 предаване на регистрираните документи на получателя, а ако няма такъв – 

в канцеларията на ректора. 
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  Поща, адресирана до факултетите и ръководителите на катедри, както и 

всички свързани с учебния процес документи (включително заявления и жалби от студенти), 

се предава за първоначална деловодна обработка в канцеларията на факултетите.  

  Поща, адресирана до физически лица, без посочване на административна 

длъжност; с гриф „лично“ или адресирана до синдикални организации в УАСГ не се отваря и 

се регистрира само по желание на получателя. 

Чл. 99. За деловодна обработка на входящи електронни документи в деловодството на 

УАСГ и в канцелариите на факултетите се създават и поддържат електронни Регистри на вхо-

дящите електронни документи, в който се записват всички документи, получени на офици-

алната електронна поща на административните ръководители и на канцелариите, които имат 

пряко отношение към дейността им. Електронните документи се насочват към съответните 

длъжностни лица в електронен формат. 

Чл. 100.  (1) Първоначалната деловодна обработка на входящите документи включва: 

 проверка коректността на адресиране (адресиран ли е документът до Уни-

верситета; до негови звена, служби и отдели; до преподаватели и служители в УАСГ); 

 проверка на целостта на пощенския плик или опаковка; 

 разпечатване на пликовете с входящи документи; 

 проверка целостта на документите в пликовете, както и наличието на 

всички приложения към тях. 

  Погрешно доставената входяща кореспонденция се връща незабавно 

неразпечатана на подателя. 

  Пликовете, с които са получени документите, се прилагат към документа. 

  Ако се установят липси на приложения или нарушена цялост на входящите 

документи, те се връщат на подателя, без да се регистрират. 

Чл. 101.  (1) На регистрация подлежат всички входящи документи с изключение на: 

 периодични печатни произведени, включително вестници, списания, бю-

летини и други; 

 рекламни материали; 

 лична кореспонденция; 

 покани за културни, бизнес, спортни и други прояви; 

 поздравителни картички; 

 анонимни писма и сигнали; 

 финансово-счетоводни документи (обработват се от Финансово-счетово-

ден отдел), с изключение на придружаващите ги писма; 

 статистически документи; 

 здравни документи. 

  Служба „Деловодство“ поддържа Официален документен регистър на 

УАСГ, в който се вписват цялата входяща кореспонденция, подлежаща на регистрация на ад-

реса на УАСГ, включително заявления и жалби от преподаватели, служители, докторанти и 

специализанти. 

  Канцелариите на факултетите поддържат дневници за регистрация на входя-

щата поща, адресирана до факултета, както и заявления и жалби от студенти до декана. 

  За всеки документ, подлежащ на регистрация, в регистрите по ал. 2 и ал. 3 се 

записва: 

 индекс, с зависимост от вида на документа;  

 пореден номер на документ в рамките на една календарна година;  

 дата на получаване във формат ден, месец, година; 

 за кого е предназначени документа; 
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 кратка анотация на документа. 

  Индексът, поредният номер на документа и датата на неговото получаване 

формират регистровия идентификатор на документа.  

  На първата страница на регистрирания документ се поставя регистрационен 

печат, така че да не засяга съдържанието на документа и се записва неговия регистров иден-

тификатор. 

  Ако в едно писмо се съдържат документи, предназначени за различни лица, 

служби и отдели, всяко от тях се регистрира поотделно. 

  Извършено вписване по ал. 4 не подлежи на заличаване или промяна с изк-

лючение на случаите на поправяне на техническа грешка.  

  Поправянето на грешки при вписване в регистрите по ал., 2 и ал. 3 се извър-

шва от упълномощено от ректора / декана лице, което след проверка на всички обстоятелства, 

довели до грешно вписване, коригира грешката чрез зачертаване на невярното и допълване на 

коректните данни и се подписва за направената поправка.  

  Ако е необходим превод на входящ документ от чужд език, той се регист-

рира след като се преведе на български език, като преводачът задължително подписва преве-

дения документ.  

Чл. 102.  (1) Входящите документи се регистрират и разпределят в деня на получаването 

им. 

  Документите, адресирани до ректора, неговите заместници и до ръководите-

лите на центрове се предават в канцеларията на ректора или на заместник-ректорите.  

  Документите, адресирани до декани и техните заместници се разпределят от 

канцелариите на факултетите. 

  Документите, адресирани до ръководителите на обслужващи звена се преда-

ват на секретарите им, ако има такива или на ръководителите им.  

  Документите, адресирани до ръководителите на катедри и до преподавате-

лите се предават на секретарите на катедри. 

Чл. 103.  (1) Административните ръководители разпределят адресираните до тях доку-

менти в деня на получаването им, чрез резолюция на първата страница на документа. 

  Резолюцията по ал. 1 съдържа следните реквизити:  

 длъжностно лице или лица, за които се отнася резолюцията;  

 задача, която се поставя за изпълнение; 

 указания за изпълнение на задачата; 

 срок за изпълнение; 

 дата и подпис. 

  Ако в резолюцията по ал. 1 е посочено повече от едно длъжностно лице, пър-

вото от тях е отговорно за изпълнението на поставената задача. 

  По преценка на административния ръководител, резолираните документи се 

връчват на длъжностните лица по т. 1 на ал. 2 на ръка или чрез отдел „Деловодство“, като във 

втория случай в регистрацията на документа се добавя запис за кого е разпределен, съгласно 

резолюцията по ал. 1.  

Чл. 104.  Входящата кореспонденция се съхранява от регистратора три години след ней-

ното получаване, след което се предава в архива на УАСГ, с изключение на молби и заявления 

от граждани и форми до административните ръководители, които подлежат на унищожаване 

след изтичане на тригодишния срок за съхранение.  

Изходящи административни документи 

Чл. 105.  Изходящите административни документи са: 
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 отговори на входяща кореспонденция; 

 съпроводителни писма, отчети, доклади и други изисквани закона или от 

държавните институции документи; 

 инициативни писма до външни организации и институции; 

 запитвания към компетентни органи;  

 служебни бележки и други документи, предназначени за външни за Уни-

верситета организации и институции; 

 преписи на оригинални документи. 

Чл. 106.  (1) Всички изходящи документи се оформят на официалната бланка на УАСГ.  

  С решение на академичния съвет на УАСГ структурни звена, центрове и ла-

боратории могат да използват собствени бланки.  

Чл. 107.  (1) Изходящите документи от името на УАСГ се подписват от ректора или от 

упълномощено от него лице и се подпечатват с печата на УАСГ.  

  Изходящите документи от името на факултет се подписват от декана или от 

упълномощено от него лице и се подпечатват с печата на факултета. 

  Изходящи документи, извън тези по ал. 1 и ал. 2 могат да се подписват от 

други лица само ако те са изрично писмено упълномощени от съответните административните 

ръководители. 

Чл. 108.  (1) Изходящите документи се изготвят в два екземпляра (с изключение на пре-

писите на документи, които се отпечатват в един екземпляр и документи, подписани с цифров 

подпис) и се записват в Регистрите на изходящите документи, поддържани от отдел „Дело-

водство“ и от факултетните канцеларии, като им се поставят следните атрибути: 

 индекс, с зависимост от вида на документа;  

 пореден номер на документа в рамките на една календарна година;  

 дата на регистрация във формат ден, месец, година; 

 за кого е предназначени документа; 

 кратка анотация на документа. 

  Не се допуска промяна на индекса, поредния номер и датата на издаден до-

кумент, който вече е предаден на друга администрация, организация или гражданин. 

  Вторият екземпляр от изходящите документи се съхранява в отдел „Деловод-

ство“ или във факултетните канцеларии 10 години, след което се класифицират от комисията 

по чл. 137. Вторият екземпляр на служебните бележки се съхранява за срок от една година, 

след което се унищожава. 

Чл. 109.  (1) Преписи на оригинални документи се издават само след писмено искане от 

страна на заинтересовани юридически или физически лица и след разрешение от упълномо-

щено длъжностно лице. 

  Преписите по ал. 1 се заверяват от ректора на УАСГ или деканите на факул-

тети, както и от упълномощени от тях лица. 

  Преписи на официални документи не се съхраняват в архивите, освен ако 

липсват оригиналите на документите. 

Вътрешни административни документи 

Чл. 110.  (1) Вътрешни административни документи, по смисъла на този правилник са:  

 нормативни документи, приети от академичен или факултетен съвет; 

 заповеди на административни ръководители;  

 протоколи от заседания на колективни органи за управление;  

 протоколи от заседания на комисии и работни групи;  
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 доклади за запознаване на административен ръководител с обстоятелства 

и за предлагане на решения; 

 рецензии или становища по конкурси, провеждани от УАСГ; 

 справки, предоставени от административните звена на УАСГ; 

 отчети на административни ръководители за дейността на ръководените 

от тях звена; 

 семестриални и годишни отчети на преподаватели за изпълнение на нор-

мативната и над нормативна учебна заетост и за научната и художествена дейност; 

 покани за участие в заседание на административни органи за управле-

ние; 

 заявления и жалби от преподаватели и служители на УАСГ, както и та-

кива от студенти, докторанти и специализанти, които не се отнасят до учебния процес; 

 материали от институционална и програмна акредитация на УАСГ, ак-

редитации на специалности от регулираните професии и на докторските програми, включи-

телно и документи свързани с посещенията на експертни групи и следакредитационния конт-

рол; 

 книги за регистриране на дипломи по образователна степен "доктор'" и 

научна степен „доктор на науките“; 

 регистрационен дневник за извеждане дипломите за завършено висше 

образование; 

 книги и дневници за регистриране на входяща и изходяща кореспонден-

ция, издадени уверения и удостоверения; постъпили оферти за обществени поръчки и други; 

 графици на учебния процес и графици на изпитните сесии; 

 служебни бележки и пълномощни; 

 материали от провеждане на кандидатстудентска кампания: списъци с 

входящите номера на кандидат- студентите; резултати от изпитите; заповеди за класиране на 

новоприети студенти; заявления, молби и жалби от кандидат-студенти; 

 материали от проведени избори за ръководни органи, включително ман-

датни програми, изборни бюлетини, протоколи на изборни комисии, списъци с подписи на 

регистрираните и на гласувалите.  

  Всички вътрешни административни документи се изготвят на официалната 

бланка на УАСГ и съгласно утвърден образец, ако има такъв. Разглеждането на документи 

може да бъде отказано, ако не са оформени съгласно изискванията или не съдържат изисквани 

от този правилник или от друг нормативен документ атрибути. 

  За сроковете и начина на съхранение на документи, които не са упоменати в 

ал. 1, се произнася с решение експертната комисия по чл. 137. 

Чл. 111.  (1) Нормативните документи се приемат съгласно Правилник за създаване, 

одобряване и публикуване на нормативни документи и се утвърждават в три екземпляра, по 

един за канцеларията на ректора или на факултетите; за център „Качество и акредитация“ 

(ЦКА) и за Университетски център за информационни технологии (УЦИТ). На УЦИТ се пре-

доставя и електронно копие от документа, което се публикува на страницата на УАСГ. Към 

екземпляра за ЦКА се прилага и заверен и подпечатан препис на протокола от заседанието, на 

което е приет нормативния документ. 

  Актуалните нормативни документи на УАСГ, заедно със заверени преписи 

от протоколите за тяхното приемане и изменения се съхраняват от ръководителя на ЦКА; 

  Актуалните нормативни документи, приети от факултетните съвети, се пуб-

ликуват на страницата на факултета и се съхраняват заедно със заверени преписи от протоко-

лите за тяхното приемане и изменение във факултетната канцелария; 
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  Оригиналите на отменените нормативни документи и протоколите за прие-

мането и коригирането им се предават за съхранение в архива на УАСГ. 

Чл. 112.  (1) Заповедите на административни ръководители се изготвят на бланка на 

УАСГ и съдържат най-малко следните атрибути: основание за издаване на заповедта, номер и 

дата на издаване, срок за изпълнение, лица, за които се отнася заповедта; длъжностни лица, 

отговорни за нейното изпълнение; името и длъжността на административния ръководител. В 

долния ляв ъгъл се поставят инициалите на изготвилия и на представилия заповедта.  

  Заповедите на административните ръководители се изготвят и подписват в 

два екземпляра. Заповедите на ректора, неговите заместници; на деканите и техните замест-

ници и на помощник-ректора се регистрират в отдел „Деловодство“. Регистраторът поставя 

номер на документа и дата и поставя печат върху подписа на ръководителя. На заповедите не 

се поставя регистрационен печат. 

  Единият екземпляр на всяка заповед остава при регистратора, а другият се 

връчва за изпълнение. Когато в заповед са указани няколко лица, вторият оригинал се връчва 

на първото упоменато в документа лице, а на всяко от останалите се предоставя копие, заве-

рено от регистратора.  

  Когато в заповедите не са визирани конкретни лица, те се публикуват на ин-

тернет страницата на УАСГ в деня на регистрирането им и се смятат за връчени. По преценка 

на административните ръководители, електронни копия на заповедите могат да бъдат изпра-

тени на електронните адреси на преподаватели, служители или на Студентския съвет.  

  Заповедите на административните ръководители се съхраняват от регистра-

тора в продължение на пет години. Заповедите, които се отнасят до промяна в студентското 

положение; за наказания на студенти или до техни социално-битови въпроси се унищожават 

след изтичане на този срок, а останалите се предават в архива на УАСГ. Заповедите за награди 

и наказания се разглеждат от експертната комисия по чл. 137. 

Чл. 113.  (1) Протоколите от заседания на колективни органи се изготвят в един ек-

земпляр и се подписват от ръководителя на органа и от водещия протокола.  

  Протоколите по ал. 1 се внасят за разглеждане и приемане на следващото за-

седание на академичен, факултетен или катедрен съвет. Екземпляр от протокола от предход-

ното заседание се изпраща на членовете на съвета заедно с поканата за следващото. След при-

емането на протокола не могат да се правят корекции, освен отстраняване на технически 

грешки.  

  Протоколите от заседания на академичния и факултетните съвети се публи-

куват на страницата на УАСГ до пет работни дни след тяхното приемане по ал. 2. Протоколи 

от заседанията на останалите колективни органи се публикуват по решение на органа или на 

неговия ръководител.  

  Заверено от ръководителя на колективния орган копие от протоколи, които 

не са публикувани, има право да получи всеки, участвал в съответното заседание. 

  Протоколите се съхраняват от секретаря на колективния орган, а ако няма 

такъв – от неговия председател до края на мандата на органа, след което се подреждат хроно-

логично в дела, индексират се съгласно Номенклатура на делата със срокове на съхраняване 

в УАСГ (НДСС) и се предават в архива на УАСГ. Заедно с протоколите се съхраняват и ори-

гиналите на всички доклади, протоколи, писмени становища и други материали, разглеждани 

на заседанието. 

Чл. 114.  (1) Когато на заседание на колективен орган са направени предложения до ад-

министративен ръководител или по-висш колективен орган, председателят на заседанието из-

готвя доклад, в който се описват направените предложения и основанията за тях.  

  Към доклада по ал. 1 се прилага препис-извлечение на протокола от заседа-

нието, подписан от ръководителя на колективния орган и водещия протокола. В преписа се 
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включват всички атрибути на оригиналния протокол, като се изтриват текстовете по точки от 

дневния ред, които нямат връзка с предмета на доклада.  

  За всяка точка от дневния ред, по която е направено предложение, се изготвя 

отделен доклад и препис от протокола. 

  Докладите и преписите от протоколите се предоставят на административния 

ръководител или председателя на по-висшия колективен орган, за когото са предназначени, в 

срок от три работни дни след заседанието на колективния орган. Устни доклади и доклади, 

които не са придружени от препис от протокол не се внасят за разглеждане и по тях не се взема 

отношение от административни ръководители. 

Чл. 115.  (1) Протоколите от заседания на комисии и работни групи, назначени със 

заповед на административни ръководители или избрани колективни органи за управление за 

изпълнение на конкретни задачи, се изготвят в два екземпляра: единият се предава на органа, 

който е назначил / избрал комисията, а втория се съхранява от председателя на комисията. 

Всеки член на комисията има право да получи заверено от председателя копие от протокола.  

  Когато решението на комисията се отнася до три конкретни лица, за всяко от 

тях се изготвя и подписва по още един екземпляр, който се връчва по служебен ред. При по-

вече от три лица, по преценка на ръководителя на комисията, те се уведомяват чрез имейл или 

чрез публикуване на протокола на страницата на УАСГ.  

  Протоколите по ал. 1 задължително се подписват от всички членове на коми-

сията или работната група, присъствали на заседанието. Ако някой от членовете не е съгласен 

с решения или предложения, приети от комисията, след подписа си той може да отбележи 

„ОМ“ (особено мнение) и в срок от два работни дни след заседанието представя на председа-

теля доклад, в който описва причините за несъгласието си.  

  Председателят на комисията или работната група, в срок от три работни дни 

след заседанието, изготвя доклад до органа, който я е назначил или избрал, в който посочва 

решенията или предложенията на комисията. Докладът се придружава от екземпляр от прото-

кола по ал. 1 и особените мнения по ал. 2 (ако такива са предадени). 

  Протоколите, докладите и особените мнения се съхраняват от председателя 

на комисията или работната група за срок от 5 години, след което се предават в архива на 

УАСГ. Заедно с протоколите се съхраняват и всички материали от работата на комисията, ко-

ито има отношение към всетите от нея решения и становища. 

Чл. 116.  (1) Протоколи от заседания на постоянно действащи комисии се подписват 

само председателя им и от водещия протокола и се приемат на следващо заседание на коми-

сията. Протоколите се съставят в един екземпляр, който се съхранява от председателя на ко-

мисията.  

  В случаите, когато се вземат решения или се правят предложения до адми-

нистративен ръководител или до колективен орган на управление, се изготвя втори екземпляр 

от протокола, който се прилага към доклада на председателя на комисията. 

  При поискване, всеки член на комисията може да получи заверено от пред-

седателя на комисията копие от протоколите.  

Чл. 117.  Докладите и протоколите по чл. 113 до чл. 116 се предават на ръководителите, 

за които са предназначени в срок от 5 работни дни след заседанията. Докладите, адресирани 

до декан или ректор се предават в съответните канцеларии. По преценка на ръководителя на 

колективен орган и председателя на комисия или работна група, материалите могат да се пре-

дадат чрез деловодството на УАСГ. 

Чл. 118.  (1) Всички доклади, с които преподаватели и служители предоставят информа-

ция на административните ръководители или правят предложения до тях, се оформят на 

бланка на УАСГ. Задължителни атрибути на докладите са: адресат на документа (името и 
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длъжността се посочват горе вдясно на листа); името, длъжността и звеното на подаващия 

доклада; дата на подаване, подпис на подаващия документа.  

  Докладите се съставят в един екземпляр. По желание на подателя, докладите 

могат да се представят чрез деловодството на УАСГ и в такъв случай те се изготвят в два 

екземпляра, един от които остава при регистратора. 

  Докладите се съхраняват от административните ръководители за срок от три 

години, след което се предават в архива на УАСГ. 

  Колективните органи вземат решения само по писмено представени преди 

заседанието доклади. Решения по устни предложения и в точка „Разни“ не се гласуват. 

Чл. 119.  Рецензии и становища на членове на научно жури се поставят в запечатан плик 

и се предават чрез деловодството на УАСГ на декана на факултета, провеждащ конкурса. Вът-

решните членове на журито представят рецензиите и становищата си на бланки на УАСГ. 

Чл. 120.  Справки, издадени от административни звена се съхраняват в получилите ги 

длъжностни лица една година след получаването им, след което се предават за съхранение в 

архива на УАСГ. 

Чл. 121.  Отчетите на административни ръководители се съхраняват от получилите ги 

длъжностни лица до края на мандата им, след което се предават за съхранение в архива на 

УАСГ. 

Чл. 122.  (1) Материалите от процедури по акредитация, описани в т. 12 на ал. 1 от чл. 

110 се съхраняват в до приключване на следваща процедура по акредитация, след което се 

подреждат в папки и се предават в архива на УАСГ. 

  Материалите от институционалната и програмна акредитация на УАСГ се 

съхраняват в „Център за качество и акредитация“, а материалите от останалите видове акре-

дитации – в канцелариите на съответните факултетни. 

Чл. 123.  Със своя заповед административните ръководители могат да определя списък 

от документи, адресирани до тях, които се оформят и предават само в електронен формат. В 

заповедта се включва формата на документите, режима за съхранението им и начина на тях-

ното предаване. 

Чл. 124.  (1) Заявленията от преподаватели и служители, свързани трудовата им дейност 

се подават до съответните ръководители, оформени върху бланка на УАСГ, без да се регист-

рират.  

  Ръководителите, до които са отправени, резолират заявленията в горния ляв 

ъгъл и ги предават на длъжностните лица за изпълнение. 

  Заявленията по ал. 1 се съхраняват от длъжностните лица по ал. 2 една кален-

дарна година, след което се предават в архива на УАСГ, заедно с приложените към тях доку-

менти. Ако заявлението е послужило като основание за издаване на заповед на администрати-

вен ръководител, то се прикрепя и съхранява заедно със заповедта. 

Чл. 125.  (1) Жалбите, независимо до кого са адресирани, се регистрират и обработват 

като входяща кореспонденция. Ако не е предвиден образец, те се изготвят в свободен текст и 

могат да не са на бланка на УАСГ.  

  Решенията по жалбите се изпращат на жалбоподателите чрез отдел „Дело-

водство на УАСГ като изходяща кореспонденция.  

  Документите по ал.1 и ал. 2 се съхраняват се в канцелариите на администра-

тивните ръководители или от председателите на колективни органи, до които са адресирани в 

срок от три години, след което се предават в архива на УАСГ. Изключение представляват 

жалби от кандидат-студенти, които се съхраняват в отдел „Учебни дейности“ една година, 

след което се унищожават. 
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Чл. 126.  Регистрационните книги и дневници се съхраняват от длъжностните лица до 

приключването им, след което се предават се съхранение в архива на УАСГ. 

Чл. 127.  Служебни бележки и пълномощни се съхраняват три години у получилите ги 

длъжностни лица (за нотариално заверени пълномощни срокът е пет години), след което се 

унищожават. 

Чл. 128.  Материалите от кандидат-студентски кампании се съхраняват в отдел 

„Учебни дейности“ до шест месеца след приключването им. Оформят се в дела и се предават 

в архива на УАСГ. 

Чл. 129.  (1) Материалите от проведени избори за ръководни органи се съхраняват от 

председателите на изборните комисии до приключване на изборния процес (включително до 

окончателното решение по подадени жалби за нередности по време на изборите).  

  След приключване на изборите, председателите на изборни комисии изгот-

вят доклад до ръководителя на органа, провел изборите, към който прилагат всички изборни 

материали. Докладът се подписва от всички членове на комисията. 

  Ръководителите на колективни органи съхраняват документацията по прове-

дените в мандата им избори и в края на мандата си я предават в архива на УАСГ.  

  Мандатните програми на ръководителите са съхраняват за постоянно в ар-

хива, а останалите материали от изборите подлежат на унищожение една година след провеж-

дане на следващи избори за същите позиции. По решение на експертната комисия по чл. 137 

част от тези материали могат да се оставят за постоянно съхранение. 

Учебна документация 

Чл. 130.  (1) Учебна документация, по смисъла на този правилник е:  

 Учебни планове на специалности; 

 Квалификационни характеристики на специалности; 

 Учебни програми на учебни дисциплини, конспектите и рецензиите към 

тях; 

 Календарни планове за провеждане на занятия по дисциплини; 

 Изисквания за заверка на лекции и упражнения; 

 Заявления и жалби на студенти, докторанти и специализанти, свързани с 

учебния процес 

 Изпитни протоколи и материали от проведените изпити; 

 Упражнения, проекти и курсови задачи, предадени при заверка на учебни 

дисциплини; 

 Служебни бележки, свързани с учебната дейност на студенти, докторанти 

и специализанти; 

 Дипломни работи и материали по проведени защити; 

 Досиета на студенти, докторанти и специализанти; 

 Отчети на преподаватели за провеждане на учебни практики; 

  Учебните планове, квалификационните характеристики и учебните програми 

се съхраняват от служител във факултетната канцелария до актуализирането им или до прие-

мането на нови документи, след което се предават за постоянно съхранение в архива на УАСГ. 

  Календарните планове, изискванията за заверка на лекции и упражнения се 

съхраняват за срок от три години от ръководителите на катедри, след което се унищожават.  

  Екземпляри от изпитните протоколи, съхранявани във факултетните канце-

ларии, се предават в архива на УАСГ пет години след края на учебната година, в която са 

издадени. Преди предаване на протоколите в архива, заместник-деканът по учебна дейност на 
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факултета организира проверка дали оценките в тях са нанесени в главната книга. При уста-

новени не нанесени оценки, със своя заповед, деканът на факултета дава срок на съответните 

преподаватели за нанасяне на оценките. Само след нанасяне на всички оценки в главната книга 

протоколите се предават в архива, а в Регистъра на изпитните протоколи се отбелязва тяхното 

архивиране. 

  Упражнения, проекти и курсови задачи, предадени при заверка, се съхраня-

ват от преподавателите за срок от три години, след което подлежат на унищожаване. След 

изтичане на този срок могат да бъдат предоставени на изработилите ги студенти, при изразено 

желание от тяхна страна.  

  Материалите от проведените изпити, с изключение на изпитните протоколи, 

се съхраняват от преподавателите за срок от една година, след което подлежат на унищожа-

ване. 

  Получени от преподаватели и администрация служебни бележки от сту-

денти, докторанти и специализанти се съхраняват в продължение на една година, след което 

се унищожават. 

  Дипломните работи се съхраняват в обучаващите катедри за срок от три го-

дини, след което могат да бъдат предоставени на изработилите ги дипломанти. Заповедите за 

назначаване на държавни изпитни комисии; протоколите от заседанията им и други материали 

по провеждане на дипломни защити се съхраняват във факултетната канцелария до края на 

учебната година, след което се предават в архива на УАСГ.  

  Досиетата на студенти се съхраняват в помещенията по чл. 135 пет години 

след завършването им, след което подлежат на унищожаване. Съдържащите се в досиетата 

дипломи за завършени периоди на обучение, се предават за безсрочно съхранение в архива на 

УАСГ след изтичане на петгодишния период на съхранение във факултета.  

  Досиетата на докторанти и специализанти включват всички материали по 

кандидатстването, по проведените изпити, атестационните карти с копия от протоколи за раз-

глеждането им на катедрени факултетен съвет и материалите по защита на дисертация или 

дипломна работа. До завършване на обучението досиетата се съхраняват в помещението, оп-

ределено от декана по чл. 135, след което се предават в архива на УАСГ. 

  Отчетите на преподаватели за провеждане на учебни практики се съхраня-

ват във факултетната канцелария в продължение на една година, след което се предават в ар-

хива на УАСГ. 

  За сроковете и начина на съхранение на документи, които не са упоменати 

в ал. 1, се произнася с решение експертната комисия по чл. 137. 

Чл. 131.  (1) След изтичане на сроковете по алинеи 2 до 10 на чл. 130, документите, които 

подлежат на по-дългосрочно съхранение според изискванията на Номенклатура на делата със 

срокове на съхраняване в УАСГ (НДСС), се оформят в дела, индексират се и се предават в 

архива на УАСГ по чл. 134, според изискванията на чл. 136.  

  Документите, чиито срокове за съхранение са изтекли се унищожават по реда 

на чл. 139. Протоколите и описите на унищожените документи се съхраняват 10 години у 

длъжностните лица.  

Чл. 132.  Всички учебни материали се изработват според утвърдени в нормативни доку-

менти изисквания на бланки на УАСГ. 

Съхраняване и архивиране на документите в УАСГ 

Чл. 133.  (1) Документите, създадени в резултат от различните видове дейности в УАСГ 

се съхраняват от длъжностните лица до края на календарната или учебната година, в зависи-

мост от техния характер, освен ако в настоящия правилник или друг нормативен документ са 

посочени по-дълги срокове.  
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  Ако в НДСС са указани по-дълги срокове за съхранение от указаните в този 

правилник, документите се предават в архива на УАСГ; в противен случай се унищожават по 

реда на чл. 139. 

  Комисията по чл. 137 може да определи по-дълги срокове за съхранение у 

длъжностни лица, преди предаването им в архива на УАСГ или унищожаването им за доку-

менти, които е необходимо да бъдат използвани за служебни цели.  

  Входящата и изходящата кореспонденция се архивира в края на всяка кален-

дарна година, оформя се в дела и се предава в архива на УАСГ. 

  В края на всяка календарна година длъжностните лица, съхраняващи вхо-

дяща кореспонденция и административни документи, проверяват наличността на докумен-

тите, които следва да съхраняват и след като попълнят липсите архивират материалите по под-

ходящ начин. 

  След края на мандата си, всички административни ръководители и ръково-

дители на колективни органи предават на новоизбрания ръководител целия служебен архив 

на органа, като за това се съставя протокол в два екземпляра.  

Чл. 134.  (1) Със заповед на ректора се създава архив на УАСГ, като се определя поме-

щение, в което да се съхраняват административните документи, след изтичане на сроковете за 

съхранение у длъжностните лица, указани в този правилник и служител, който да изпълнява 

функциите на завеждащ архива на УАСГ.  

  Помещението по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията на чл. 21 от На-

редба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използва-

нето на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции 

(ПМС № 41 от 18.02.2009 г.) 

  В помещението по ал. 1 се съхраняват материалите, определени като доку-

менти с дългосрочно справочно значение от комисията по чл. 137, както и документите след 

изтичане на сроковете за съхранението им от съответните длъжностни лица.  

Чл. 135.  (1) Със своя заповед деканът на всеки факултет определя помещение, в което да 

се съхраняват документи на факултета, до изтичане на сроковете за съхранение у длъжност-

ните лица, указани в този правилник. 

  В помещението по ал. 1 се съхраняват:  

 Документи на общото събрание на факултета; 

 Документи от заседания на факултетния съвет; 

 Заповеди на декана и неговите заместници; 

 Изпитни протоколи и главни книги; 

 Документи от работата на комисии, избрани от факултетния съвет или наз-

начени със заповед на декана или неговите заместници; 

 Документи, свързани с атестацията на преподавателите; 

 Досиетата на докторанти и специализанти; 

 Други документи по преценка на декана. 

  Редът на достъп до помещението по ал. 1 се определя със заповед на де-

кана. 

Чл. 136.  (1) След изтичане сроковете им за съхранение на документите у длъжностните 

лица, онези от тях, който подлежат на по-дългосрочно съхранение се предават в архива на 

УАСГ.  

  Документите се подреждат хронологично в папки по години. Папките се ин-

дексират и надписват съгласно изискванията на НДСС, като на челната страница на папката 

се указва името на длъжностното лице, предаващо документите.  
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  За предаването на документите се съставя протокол в два екземпляра, по един 

за отговорника за архива и за длъжностното лице, съхранявало ги до този момент. 

  В архивите на УАСГ и на факултетите по чл. 134 и чл. 135 се съхраняват и 

документи на цифров носител и електронните документи от списъците по чл. 123 от този пра-

вилник. За формата, носителите и начина на съхранението им се издава нарочна инструкция 

от постоянно действащата експертна комисия по чл. 137. 

Чл. 137.  (1) Със своя заповед ректорът на УАСГ назначава за срока на мандата си посто-

янно действаща експертна комисия по чл. 42, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд 

(ЗНАФ) за организацията на документооборота в УАСГ и определя един от нейните членове 

за председател. 

  В експертната комисия по ал. 1 се включват: 1. По един представител на де-

канските ръководства на всеки факултет; 2. Служителят по ал. 1 на чл. 134; 3. Представител 

на отдел „Деловодство“. 

  Решенията на експертната комисия се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите и се оформят с протоколи, които се подписват от всичко присъстващи на засе-

данието.  

  Експертната комисия изпълнява задачите по чл. 10 от Наредба за реда за ор-

ганизирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на докумен-

тите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ПМС № 41 от 

18.02.2009 г.), както и други дейности, предвидени в приет от академичния съвет правилник 

за дейността ѝ. 

Чл. 138.  (1) След изтичане на сроковете за съхранение по чл. 46, ал. 1 от ЗНАФ и в НДСС, 

комисията по чл. 137 оценява ценността на документите с изтекъл срок за съхранение и ги 

категоризира в следните групи: 

 документи за постоянно запазване; 

 документи, определени като неценни; 

 документи с дългосрочно справочно значение. 

  Списъкът с документите за постоянно запазване се одобрява от ректора на 

УАСГ и се утвърждават от председателя на Държавна агенция „Архиви“, а оригиналите на 

документите се предават в държавния архив. С решение на комисията, преди предаване на 

документите в архива могат да се направят техни електронни копия.  

  Документите, определени като неценни се описват в опис и се унищожават. 

Описът за унищожаване на документи се утвърждава от ректора на УАСГ и в двумесечен срок 

преди унищожаването на документите се изпраща в Държавна агенция "Архиви" за сведение. 

  Документите с дългосрочно справочно значение се описват в опис, който се 

утвърждава от ректора на УАСГ и се съхраняват безсрочно в архива на УАСГ. След изтичане 

на определен период може да се подложат отново на категоризиране от комисията по чл. 137. 

Чл. 139.  (1) Документите, чиито срок за съхранение у длъжностните лица е изтекъл и не 

подлежат на предаване в архива, както и документите, описани като неценни по реда на чл. 

138, ал. 3 се предават за унищожаване на домакините на учебните корпуси, които веднъж го-

дишно организират предаването им в пунктовете за вторични суровини. Не се допуска изхвър-

ляне на документи в контейнерите за боклук. 

  Документи по ал. 1, които съдържат лични данни по смисъла на Закона за 

защита на личните данни, класифицирана или чувствителна за УАСГ информация се предават 

на определено от помощник-ректора на УАСГ лице, което организира тяхното физическо уни-

щожение. 

  По решение на експертната комисия по чл. 137, на част от документите, под-

лежащи на унищожение, може да се направи електронно копие, което да се съхранява в архива 

на УАСГ. 
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  За унищожаването на документите се изработва протокол, придружен от 

опис на унищожените документи. 

VIII. Преходни и заключителни разпоредби 

Чл. 140.  С приемането на настоящия Правилник във всички нормативни документи и 

бланки, използвани в УАСГ, думата „молба“ се заменя със „заявление“. 

Чл. 141.  За неуредените от този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на Закон 

за висшето образование, Кодекса на труда и Наредба за обмена на документи в администра-

цията (Приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г., обн. в ДВ бр. 48 от 23.05.2008 г.) и други прило-

жими закони и наредби. 

 

Вносител:  

/проф. д. н. инж. Станислав Василев, 

ръководител на Център за качество и акредитация/ 


