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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков, 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА 

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този правилник урежда основните положения по устройството и дейността на 

„Център по приложна лингвистика“ към Университета по архитектура, строителство и геоде-

зия, наричан по-нататък за краткост „Център“. 

Чл. 2. Центърът е обслужващо звено към УАСГ в съответствие с чл. 25, ал. 3 от За-

кона за висшето образование и решение на Академичен съвет от 13 юли 2016 г. (Протокол № 

10).  

Чл. 3. Мястото на функциониране на Центъра е в сградата на УАСГ с вход от бул. 

„Драган Цанков“, етаж 5. 

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 4. (1) Основна функция и задача на Центъра е провеждането на езиково обучение 

със студентите в УАСГ в съответствие със заложените хорариуми по учебните планове на спе-

циалностите, както и провеждане на езиково обучение в подготвителна година за чуждест-

ранни граждани с оглед по-нататъшното им записване за студенти в УАСГ. Дейностите по ал. 

1, съответстващи на актуализираните учебни планове, формират задължителната преподава-

телска заетост на преподавателите Центъра. Отчитането на тези дейности се извършва съоб-

разно хорариумите по учебните планове и ръководените от преподавателите групи, в съгласие 

с общите правила за този вид работа, установени в УАСГ, и действащите към настоящия мо-

мент законови разпоредби. 

(2)  Разпределението на часовете за обучение по чужд език се извършва за съ-

ответната учебна година по семестри. Учебните програми за обучението по съответния език 
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за всяка специалност се разработват от Центъра, като се съгласуват с деканите на факултетите, 

приемат от факултетните съвети и се утвърждават от ректора по предложение на заместник-

ректора по учебна дейност, качество и акредитация. 

(3)   Разпределението и записването на студентите по чужди езици се извършва 

по правила, определени от съвета на Центъра. Групите се формират съобразно желанията на 

студентите, нивото на първоначалната им подготовка по чуждия език и възможностите на Цен-

търа за осигуряване на обучението, съобразено с преподавателския състав и обезпечаването с 

материално-техническа база, средства и съоръжения. 

(4)   Центърът обявява на страницата на УАСГ списъците със записаните сту-

денти за всеки учебен семестър, както и графика (разписанието) на провежданите занимания 

по дни и часове от учебната седмица и мястото на провеждането им. Списъкът със студентс-

ките групи с техните преподаватели и графикът (разписанието) се утвърждават от заместник-

ректора по учебна дейност, качество и акредитация. Не се допуска промяна на избрания чужд 

език по време на учебния семестър. 

(5)  Със започване на семестъра Центърът оповестява на студентите правилата 

за провеждане на учебните занятия, формите на контрол, условията за получаване на семест-

риална заверка и изпитните процедури. 

(6)  Езиковото обучение на чуждестранните граждани, записани за подготви-

телна година, се извършва съгласно установените за това правила в нормативните документи 

и вътрешните правилници на УАСГ. 

Чл. 5. (1) Центърът може да провежда езиково обучение и изпитни процедури с док-

торанти, преподаватели и служители на УАСГ или с външни граждани по ред, съгласуван със 

заместник-ректора по учебната дейност, качество и акредитация и одобрен от ректора на 

УАСГ. 

(2)  Дейностите по ал. 1 не формират преподавателска заетост. Тяхното отчи-

тане и заплащане се осъществява по ред, одобрен от заместник-ректора по учебна дейност, 

качество и акредитация, и утвърден от ректора на УАСГ. 

(3)  Центърът съдейства съобразно компетентностите и възможностите на пре-

подавателския състав по чужди езици при провеждането на форуми, конференции и меропри-

ятия от различен характер. Начинът на отчитане и заплащане на тази дейност се извършва по 

ред, предложен от заместник-ректора по учебна дейност, качество и акредитация и одобрен от 

ректора на УАСГ. 

Чл. 6. Центърът организира необходимите дейности, свързани с ползването, поддър-

жането и подобряването на материално-техническата база, свързана с обучението по чужди 

езици. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 7. (1) Центърът се състои от нехабилитирани лица на основен трудов договор – 

преподаватели и старши преподаватели, съгласно чл. 48 (2) от ЗВО, с оглед обезпечаване на 

основната функция и задача на Центъра – езиково обучение на студентите в съответствие с 

учебните планове и провеждане на езиково обучение в подготвителна година на чуждестранни 

граждани, съгласно чл. 4, ал. 1 от настоящия Правилник. 

(2)  Всички преподаватели в Центъра на основен трудов договор имат годишна 

нормативна заетост от 400 часа (в упражнения). Нормата на всеки преподавател се изпълнява 

от дейностите по чл. 4, ал. 1. Останалите дейности, извън основната учебна работа за обучение 

на студенти и чуждестранни граждани в подготвителна година, се отчитат и заплащат по други 

правила, определени по реда на настоящия Правилник. 
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(3)  При обоснована нужда в Центъра могат да бъдат привличани и хонорувани 

преподаватели. Хоноруваните преподаватели имат заетост съгласно сключените граждански 

договори. 

(4)  Органи на управление на Центъра са ръководителят на Центъра и съветът 

на Центъра. Ръководителят на Центъра се назначава от ректора на УАСГ по предложение на 

заместник-ректора по учебна дейност, качество и акредитация. Ръководителят представлява 

Центъра и го ръководи при изпълнение на цялостната му дейност. Всички дейности, свързани 

с организацията и провеждането на учебната работа по чл. 4, ал. 1 от настоящия Правилник, 

се утвърждават и контролират от заместник-ректора по учебна дейност, качество и акредита-

ция. 

(5)  Съветът на Центъра включва всички преподаватели и старши преподава-

тели на основен трудов договор. Съветът заседава редовно поне един път месечно, с изключе-

ние на летните месеци. Съветът разпределя учебната заетост на преподавателите, подготвя и 

обсъжда учебните програми за езиково обучение, методология, учебни помагала и всичко, 

свързано с ресурсното обезпечаване на учебния процес. 

IV. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл. 8. Контролът върху цялостната дейност на Центъра се осъществява от ректора на 

УАСГ. Контролът върху дейностите, свързани с организацията, провеждането и отчитането на 

учебната заетост на преподавателите в Центъра, се осъществява от заместник-ректора по 

учебна дейност, качество и акредитация, както и други дейности, определени с настоящия 

Правилник. 

Чл. 9. Контролът по дейността се извършва чрез ежегодни отчети за дейността на 

Центъра за изпълнение на неговите задачи в съответствие с правилата, касаещи цялостната му 

дейност. Отчетите се изготвят от ръководителя на Центъра и се представят на заместник-рек-

тора по учебна дейност, качество и акредитация, съгласно ежегодно приемания от академич-

ния съвет на УАСГ Годишен план на дейностите за самооценяване и вътрешен одит. 

IV. НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЦЕНТЪРА 

Чл. 10. (1) При необходимост от назначаване на нов преподавател в  Центъра, ръко-

водителят му изготвя доклад до ректора, чрез заместник-ректора по учебна дейност, качество 

и акредитация. В доклада се съдържат езика, за обучение по който се обявява мястото .  

(2) Докладът по ал. 1 се придружава от удостоверения от отдел „Човешки ре-

сурси“ за наличие на щатна бройка и от отдел „Учебни дейности“ за учебната заетост на пре-

подавателите.  

(3)  При положително решение от страна на ректора  на страницата на УАСГ се 

публикува обява за заемане на длъжността „преподавател“, подготвена от служител на отдел 

„Човешки ресурси“. В обявата се посочват: срок за подаване на документи (30 дни); езикът, 

по който преподавателят ще провежда обучение и изискванията, на които той трябва да отго-

варя. 

(4)  В срока, посочен в обявата по ал. 3, кандидатите за заемане на длъжността 

„преподавател“ подават в отдел „Човешки ресурси“ следните документи: 

1. Заявление, в което се посочва телефон и имейл за кореспонденция; 

2. Автобиография; 

3. Копие на диплома за завършено образование – ОКС „Магистър“ по съот-

ветната филологическа или лингвистична специалност за езика на преподаване, посочен в обя-

вата. При подаването на документите в отдел „Човешки ресурси“ се представя и оригинала на 

дипломата, който след сверка с копието се връща на кандидата. 
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4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата (ако има такъв); 

5. Свидетелство за съдимост; 

6. Медицинско свидетелство; 

7. Други документи, съгласно изискванията в обявата по ал. 3 или по пре-

ценка на кандидата. 

(5)  Не по-късно от крайния срок за подаване на документи, ректорът на УАСГ 

издава заповед, с която назначава комисия за провеждане на процедурата, в състав: заместник-

ректора по учебна дейност, качество и акредитация (председател), ръководителя на Центъра и 

преподавател в Центъра (провеждащ занятия по езика, за който е обявено мястото), излъчен 

от Съвета на Центъра. 

(6)  В срок от 10 работни дни след изтичане на срока за подаване на документи, 

комисията по ал. 5 разглежда подадените материали и взема решение за допускане на всеки от 

кандидатите до участие в процедурата.  В срок от 5 работни дни след заседанието, кандидатите 

се уведомяват по имейла, предоставен в заявлението по ал. 4 за решението на комисията. Не-

допуснатите кандидати се уведомяват за причината, поради която документите им не са одоб-

рени, а на допуснатите кандидати се изпраща покана за интервю.  

(7)  Комисията по ал. 5 провежда интервю с всеки от кандидатите, допуснати до 

участие в процедурата и на свое закрито заседание избира един от тях, когото да предложи за 

заемане на длъжността „преподавател“ в Центъра. За резултата от работата на комисията се 

съставя протокол, които се подписва от председателя и от членовете. 

(8)  Ректорът, по доклад от председателя на комисията по ал. 5, назначава пред-

ложения кандидат от началото на следващия учебен семестър на длъжност „преподавател“.  

(9)  По предложение на комисията по ал. 5, кандидат със значителен педагоги-

чески опит; кандидат, който притежава научна и образователна степен „доктор“ или такъв, 

който е заемал в друго висше училище длъжност, равностойна на „старши преподавател“ може 

да бъде назначен по ал. 8 на длъжност „старши преподавател“. 

Чл. 11. Лицата, назначени на длъжност „преподавател“  сключват срочен трудов до-

говор за срок от четири години. В края на периода се извършва атестация от Съвета на Цен-

търа. При положителна атестация, по предложение на  съвета на Центъра, ректорът назначава 

преподавателя на длъжност „старши преподавател“  и сключва с него безсрочен трудов дого-

вор. При отрицателна атестация не се продължава трудовия договор с преподавателя. 

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящият Правилник е приет от Академичния съвет на УАСГ съобразно чл. 

25, ал. 3 от Закона за висшето образование (Протокол от заседание на 13 юли 2016 г. (Протокол 

№ 10). 

§2. Преподавателите от съществуващата ДПЛФК от направление „Чужди езици“ се 

преназначават в Центъра, запазвайки досегашните си преподавателски длъжности. 

 

 

Вносител:……………………………… 

проф. д-р инж. Славейко Господинов,  

заместник-ректора по учебна дей-

ност, качество и акредитация 


