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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков 

Ректор на УАСГ 

 

П Р А В И Л Н И К  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВНАТА И 

НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ  

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 
 

Общи положения  

Чл. 1. С този правилник се определя редът, по който се възлагат и отчитат учебните 

дейности, които извършват преподавателите от УАСГ.  

Чл. 2.  Основна мерна единица за заетост на преподавателите е “1 академичен час” с 

продължителност 45 минути, която се равнява на „1 час упражнения”. Мерната единица „1 час 

упражнения” е условна, като с нея се представя заетост за провеждане на учебно занятие 

съгласно учебните планове (лекция, семинарно или лабораторно упражнение). Чрез нея се 

оценяват и различни други учебни дейности на преподавателите (вкл. и заниманията на 

студентите по спорт) по правила, уточнени в този правилник.  

Чл. 3. Основната част от годишната заетост на преподавателите е свързана с 

провеждането на учебни занятия (за център „Физическа култура и спорт“ – провеждане на 

задължителни занимания по спорт) и се определя от учебните планове и броя на обучаваните 

студенти.  

Чл. 4. За случаи, свързани с преподавателска дейност, които не са изяснени с този 

правилник, решения взема Академичният съвет.  

Чл. 5. Различните дейности на преподавателите се привеждат към еквивалентен брой 

часове упражнения въз основа на правилата, предписани в този правилник.  

ID: АС.В2.2.2 Абревиатура: ПОННЗ Актуална версия: v 2.2 
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Глава I. Учебни дейности  

Чл. 6.  (1) Учебни дейности, които формират годишна норма са: 

а) провеждане на учебни занятия; 

б) провеждане на практически занятия съгласно учебните планове; 

в) ръководство на дипломанти; 

г) ръководство на докторанти; 

д) обучение на студенти на чужд език. 

(2) Учебните занятия се приравняват както следва: 

а) 1 ч. лекция е равен на 2 ч. упражнения; 

б) 1 ч. семинарни или лабораторни упражнения или занятия по проектиране 

е равен на 1 ч. упражнения; 

в) 1 ч. упражнения по математика се приравнява към 1,10 ч. упражнения 

(обучение в група, без деление на подгрупи). 

(3) При провеждане на практически занятия съгласно учебните планове 

важат следните правила: 

а) За учебни, учебно-производствени, специални, производствени и 

факултативни практики с методичното и/или организационното участие на преподавател – на 

преподавателя/ръководителя се полагат часове в упражнения общо за цялата практика, 

съобразени със спецификата и преподавателската ангажираност по Приложение 1, което е 

неразделна част от този правилник. Посоченият брой часове са за група. 

б) Разпределението на студентите по групи за практически занятия е 

съгласно заповедта на ректора за броя на групите за всеки семестър. Когато броят на 

студентите в дадена специалност/курс/факултет са малко, практиките задължително се 

организират общо в окрупнени групи. 

в) По изключение се допуска провеждане на учебна практика в подгрупи, 

когато спецификата на практиката налага това – ограничен брой места в специализираните 

лаборатории или ползване на специализирана апаратура и техника. В тези случаи делението 

на подгрупи се извършва въз основа на доклад от декана на факултета и одобрен от заместник 

ректора по учебната дейност, качество и акредитация. 

г) Когато преподавателите и/или ръководителите на практиката са повече, 

общият брой часове се разпределят между тях. В практическото обучение към катедрите и 

факултетите задължително се включват и докторантите. 

(4) Дипломен процес. За ръководство на 1 дипломант се признават 15 ч. 

упражнения. При необходимост от консултант, общият брой часове се разпределя между 

ръководителя и консултанта, като за това разпределение се представя доклад в отдел „Учебни 

дейности“ от ръководителя на катедрата. 

(5) Обучението на докторанти се отчита по следните правила: 

а) за научен ръководител на докторант, при обучение на български език, на 

научния ръководител се полагат 40 ч. упражнения за година в рамките на законовия срок на 

обучение (3 години за редовен докторант и 4 години за задочен докторант). При повече от един 

научен ръководител, както и при включване на научни консултанти, полагаемите се 40 ч. за 

година се разпределят между тях по доклад на ръководителя на обучаващата катедра, в която 

е зачислен докторанта; 

б) за научен ръководител на чуждестранен докторант, при обучение на чужд 

език, на научния ръководител се полагат 40 ч. упражнения на година, заплатени по правилата 

и тарифата за чуждоезиково обучение, в рамките на законовия срок на обучение (3 години за 

редовен докторант и 4 години за задочен докторант); 
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в) за научен консултант на докторант на самостоятелна подготовка, на 

научния консултант се полагат 20 ч. упражнения еднократно, след успешна защита на 

докторанта.  

(6) Обучението на студенти на чужд език се отчита по следните правила: 

а) Провеждане на обучение в чуждоезиковите специалности: 

Обучението е съобразно заложените хорариуми в учебните планове и правилата за формиране 

на потоци, групи/подгрупи и отчитане на натоварване по този правилник. Тези часове се 

включват в нормативната заетост на общо основание.   

б) Обучение на чуждестранни студенти по програма „Еразъм”: 

• В общия случай студентите се включват в групите на чуждоезиковите 

специалности, като за тях не се получава индивидуално заплащане.  

• Групово обучение по дисциплини от учебния план (лекции и 

упражнения) за специалности, за които няма чуждоезиково обучение. Обучението е по 

хорариум съобразно учебния план и спазване на разпоредбите на чл. 20.   

• При индивидуално обучение (по изключение) – по 10 ч. упражнения за 

една дисциплина на семестър (курсов проект или дипломна работа). При индивидуално 

обучение – по 15 часа за дипломна работа. 

в) Преподавателят предава в отдел „Учебни дейности“ формуляр от 

Центъра за международна дейност и мобилност, с който удостоверява поименно възложеното 

обучение на чуждестранните студенти по програма „Еразъм“ и начина на провеждането на 

обучението. При преизпълнение на годишната норма, наднормените чуждоезикови часове се 

заплащат по тарифи, определени от Академичния съвет1. 

г) На преподавателите по чужди езици и спорт не се присъждат часове за 

чуждестранни студенти по програма „Еразъм”, като студентите при заявено желание и със 

съгласието на преподавателя се включват в сформираните студентски групи. 

Чл. 7. (1) Учебни дейности, които не формират годишната норма, но при 

изпълнение на същата се хоноруват като наднормени часове са ръководството на 

университетския (състезателен) отбор на УАСГ по математика. Те се отчитат по следния 

начин: 

а) За ръководство на университетския отбор по математика и участия в 

национални и международни състезания – 40 часа годишно на ръководителя на отбора;  

б) За класиране от първо до трето място на ръководителя на отбора се 

признават допълнително 40 часа (общо за съответната учебна година). 

(2) Възлагането на дейностите по ал. 1 се извършва в началото на учебната 

година от ръководителя на катедра „Математика“ и се одобрява се от зам.-ректора по учебна 

дейност, качество и акредитация.  

(3) Признаването на часовете по ал. 1 се извършва в края на учебната година 

по представен доклад от ръководителя на катедра „Математика“ до заместник-ректора по 

учебна дейност, качество и акредитация, придружен с необходимите документи, 

удостоверяващи класиранията. Признатите часове се включват в индивидуалния отчет на 

преподавателя.  

(4) Ако университетският отбор по математика има повече от един 

ръководител, посочените часове се разпределят между тях. 

(5) Учебни дейности, които не формират годишната норма, но при 

изпълнение на същата се хоноруват като наднормени часове са ръководството на 

университетски спортни отбори. Те се отчитат по следния начин: 

 
1 За учебната 2020 / 2021 година те са: 10 лв. за 1 час упражнение и 20 лв. за 1 час лекция. 
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а) за ръководство (тренировъчна дейност) на  отбор по даден вид спорт и 

участие в състезания се признават по 20 ч./сем. или 40 ч./год. на ръководителя на отбора;  

б) за класиране от 1 до 6 място при индивидуални спортове във финалната 

фаза на студентските игри (Универсиада) – на ръководителя на отбора се признават 

допълнително 30 часа годишно натоварване. 

в) за комплексно класиране от 1 до 6 място при индивидуални спортове във 

финалната фаза на студентските игри (Универсиада) – на ръководителя на отбора се признават 

допълнително 30 часа годишно натоварване. 

г) за класиране от 1 до 8 място (колективни спортове) във финалната фаза 

на студентските игри (Универсиада) – на ръководителя на отбора се признават допълнително 

60 часа годишно натоварване. 

(6) Възлагането на дейностите по ал. 5 се извършва в началото на учебната 

година от ръководителя на „Център физическо възпитание и спорт“ и се одобрява се от зам.-

ректора по учебна дейност, качество и акредитация.  

(7) Признаването на часовете по ал. 5 се извършва в края на учебната година 

по представен доклад от ръководителя на „Център физическо възпитание и спорт“ до 

заместник-ректора по учебна дейност, качество и акредитация, придружен с необходимите 

документи, удостоверяващи класиранията. Признатите часове се включват в индивидуалния 

отчет на преподавателя.  

Чл. 8. Учебни дейности, които не формират годишната норма, но се заплащат по 

доклади на деканите на факултети са: 

1. Дипломни процедури: 

а) за изготвяне на 1 рецензия на дипломна работа – 2 ч. упражнения;  

б) за участие в държавна изпитна комисия – 1 ч. упражнения за един изпитан  

2. Конкурсни изпити: за провеждане на конкурсни изпити за кандидат-

докторанти и вътрешни изпити на докторанти – по 1 ч. за изпитване на едно лице за всеки член 

от изпитната комисия.  

Глава ІІ. Нормативна заетост  

Чл. 9. Нормите за годишна заетост на преподавателите, изразени в часове 

упражнения са: 

а) за професор:    360 часа 

б) за доцент:  360 часа 

в) за асистент и гл. асистент:    360 часа 

г) за преподавател и старши преподавател по езици в 

център „Приложна лингвистика“:   
 

400 часа 

д) за преподавател и старши преподавател по спорт в 

център „Физическа култура и спорт“:   
 

500 часа 

Чл. 10.  (1) На преподаватели, които заемат ръководни длъжности, годишните норма 

се редуцират както следва: 

а) за ректор – един курс лекции за учебна година;  

б) за заместник-ректор – 50% от годишната норма;  

в) за декан – 60% от годишната норма;  

г) за зам.-декан и ръководител на катедра – 70% от годишната норма;  

д) ръководител/директор/председател на: център, звено, ЦНИП, КСБВУ 

или други подобни – 80% от годишната норма; 
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(2)  Когато преподавател заема две ръководни длъжности едновременно, 

годишната норма се редуцира с по-голямата редукция. 

Чл. 11. (1) Най-малко 2/3 от годишната норма на преподавателите на основен трудов 

договор се изпълнява чрез часове от аудиторни занятия – лекции и упражнения по учебните 

планове на специалностите в УАСГ. Преподавателите от център „Физическа култура и спорт“ 

изпълняват 100 % от годишната си норма с провеждане на задължителни занимания със 

студентите по спорт. 

(2) Допуска се годишната норма да се допълва с не повече от 1/3, въз основа 

на извършена  консултантска, експертна и проектантска дейност по проекти към ЦНИП за 

предходната учебна година по формулата реализация (лв.)/2000 лв.= брой признати часове. 

Признаването на часовете се извършва за следващата учебна година, пропорционално на 

членовете на колектива по договора по решение на неговия ръководител и въз основа на 

представен от него доклад до декана на факултета. 

Чл. 12. При неизпълнение на годишната норма, заплатата на съответния 

преподавател се редуцира пропорционално на неизпълнението. Намалената заплата може да 

бъде сведена до минималната за страната работна заплата. Неизпълнението на годишната 

норма се уточнява в началото на летния семестър, като се сравнява сумата от часовете за 

извършени дейности през зимния семестър и часовете за възложена дейност през летния 

семестър с определената норма на преподавателя. Редуцира се заплатата за летния семестър. 

Докладът за това обстоятелство се подава от ръководителя на катедрата чрез декана до 

ректора. 

Чл. 13. (1) Санкциите по чл. 12 не се прилагат в следните случаи: 

1. Когато неизпълнението на годишната норма се дължи на пропуснати 

часове поради заболяване.  

2. Когато неизпълнението на годишната норма се дължи на пропуснати 

часове, поради специализация, които се осъществяват с решение на ръководството на 

Университета. В тези случаи се прилага Правилника за служебните командировки и 

специализации в чужбина (Постановление на Министерски съвет № 115/3.06.2004 г.).  

3. При ползване на творчески отпуск, съгласно изискванията на Правила 

за ползване на творчески отпуск от членовете на академичния състав. 

(2) В случаите на т. 1 и 2 годишната норма се редуцира пропорционално на 

база 10 месечна учебна заетост – с 36 часа/месечно.  

Чл. 14. При ползване на платен отпуск по време на учебните семестри (краткосрочно 

и по изключение), преподавателят е длъжен да изпълни пълната си годишна заетост. 

Чл. 15. (1) При изпълнение на годишната норма съгласно чл. 9, както и при спазване 

на чл. 11, за часовете над нея, преподавателите получават хонорари за наднормените си часове 

по тарифи, определени от Академичния съвет.  

(2) Не се изплащат повече наднормени часове годишно от една нередуцирана 

годишна норма.  

(3) Не се изплащат наднормени часове на ректора и заместник-ректорите. На 

останалите категории преподаватели с редуцирани норми, наднормени часове се изплащат над 

пълния годишен норматив съгласно този правилник. 

Чл. 16. (1) Въз основа на учебните планове деканите възлагат на катедрите учебната 

дейност за всеки семестър, а катедрените съвети я разпределят между преподавателите. На 

един преподавател се възлагат до 8 часа учебни занятия в един ден.   

(2) Ръководителите на катедри разпределят дейността пропорционално на 

всички преподаватели, включително възлагат учебни дейности и на обучаваните докторанти 

в катедрите. На един докторант се възлагат без заплащане до 120 часа за срока на обучение.   
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(3) За обучението на студентите по чужди езици и за заниманията на 

студентите по спорт се спазват правилата, определени в правилниците на център „Приложна 

лингвистика“ и център „Физическа култура и спорт“.  

(4) Преподавателите задължително изпълняват пълния хорариум на 

аудиторната и извънаудиторната си заетост. Когато по график часовете съвпадат с официални 

неработни дни, часовете се провеждат в друго подходящо време, съобразено със заетостта на 

студентите и на съответния преподавател, вкл. и в седмицата след приключване на семестъра, 

като се включват в изпълнението. 

Чл. 17. (1) Учебна дейност при обоснована необходимост може да се възлага и на 

хонорувани преподаватели, заетостта на които, изразена в часове упражнения, се определя от 

съответните катедри и се утвърждава от факултетните съвети.   

(2) Възлагането на часове на хонорувани преподаватели в център „Приложна 

лингвистика“ и в център „Физическа култура и спорт“ се извършва при обоснована 

необходимост и с решение на съответния център и се утвърждава от заместник ректора по 

учебната дейност, качество и акредитация.   

(3) С хоноруваните преподаватели се сключват граждански договори при 

тарифи, определяни ежегодно от Академичен съвет.  

(4) Гражданските договори за учебна заетост с хонорувани преподаватели се 

придружават с подробна справка за възложената дейност. Отчитането на дейността след 

приключването на срока на договорите се извършва с индивидуален отчет, подписан от 

преподавателя, ръководителя на звеното, декана и на други длъжностни лица съобразно 

възложената дейност. С подписите се удостоверява верността на изпълнената дейност и 

проведеният контрол за изпълнението. От катедрите и центровете задължително се представят 

и обобщени сведения за заетостта по семестри и годишно на хоноруваните преподаватели, 

разпределени по видове дейности.  

(5) Въз основа на предадените отчети и сведения, от отдел „Учебни 

дейности“ се подготвя поименна справка по звена за изработените хонорувани часове. 

Чл. 18. В края на всеки семестър преподавателят на основен трудов договор с УАСГ 

представя индивидуална справка с индивидуален отчет за възложената и изпълнената от него 

учебна дейност. Справката за възложената дейност с отчетът за изпълнението се подписват от 

преподавателя, ръководителя на катедрата (ръководителя на центъра) и декана. При проведено 

чуждоезиково обучение справката с отчетът се подписват допълнително и от съответните 

отговорници за чуждоезиковото обучение. С положените подписи се удостоверява верността 

на възложената и изпълнена учебна дейност и проведеният контрол по време на семестъра.   

(2) Катедрите и центровете представят задължително и обобщени сведения 

за учебната заетост на щатните преподаватели от цялото звено по семестри и годишно, 

разпределени по видове дейности.   

(3) Въз основа на предадените индивидуални справки, отчети и обобщени 

сведения по звената, от отдел „Учебни дейности“ се изготвя заповед за заплащане на 

наднормените часове, подписана от декана на факултета/ръководителя на центъра и от зам.-

ректора по учебна дейност, качество и акредитация.  

(4) При прекратяване или изтичане на срока на трудовия договор на щатен 

преподавател, същият попълва незабавно индивидуална справка с отчет за възложената и 

изпълнена учебна дейност по определените правила и го предава в отдел „Учебни дейности“ 

с оглед изплащането на наднормени часове, ако има такива, в рамките на текущия месец преди 

изтичане на срока на договора. 
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Глава ІІІ. Структури 

Чл. 19. (1) За провеждане на аудиторните и практическите занятия със студентите се 

сформират следните структури – потоци, групи и подгрупи. 

(2) Лекциите се четат пред потоци.  

(3)  Упражненията се водят с групи или подгрупи в зависимост от характера 

на изучаваните дисциплини.  

(4)  Практическите занятия се водят с групи. По изключение за учебни 

практики се допуска провеждане на занятия в подгрупи, ако спецификата на използваната 

апаратура и техника  или ограничения брой места в специализираните лаборатории налагат 

това. 

Чл. 20. (1) В една учебна група за редовна форма на обучение се включват от 20 до 

30 студенти, а броят на студентите в подгрупата е в диапазона 11 ± 4. В състава на групите за 

всяка специалност или специализация се включват и студентите, обучаващи се по втора 

специалност или специализация, с изключение на дисциплините по чл. 24, ал. 7, точка г) и 

точка д) от Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 

докторантите и специализантите в УАСГ. 

(2) Ако общият брой на студентите в курса и/или специалността е малък, по 

изключение се сформират групи/подгрупи с по-малък от посочения брой студенти. 

(3) Учебните дисциплини, изучаването на които изисква студентите да се 

делят на подгрупи, както и броят на подгрупите, се съобразява със спецификата на учебните 

планове: 

а) За проектантските дисциплини, изискващи индивидуално обучение, 

както и за дисциплини, изискващи работа със специална апаратура, е възможно да се 

сформират подгрупи с по-малък брой студенти по предложение на деканите на факултети и 

одобрено от зам.-ректора по учебна дейност, качество и акредитация;   

б) За Архитектурен факултет: При провеждане на занятия по дисциплини 

с група/подгрупа по-малка от 7 студенти, заплащането на учебните часове се редуцира. От 

предвидените общ брой часове по учебен план се признават по 1/7 за всеки  обучаван студент, 

под горната бройка;  

в) За инженерните факултети: При провеждане на занятия по дисциплини 

с група/подгрупа по-малка от 8 студенти, заплащането на учебните часове се редуцира. От 

предвидените общ брой часове по учебен план се признават по 1/8 за всеки  обучаван студент, 

под горната бройка;  

Чл. 21. (1) Занятията със студентите в задочна форма на обучение се провеждат в 

една група/подгрупа. По изключение се допуска разделение на две подгрупи по специфични 

дисциплини, изискващи индивидуално обучение и/или специална апаратура. Подгрупите се 

сформират по доклад от декана на факултета, одобрен от зам.-ректора по учебна дейност, 

качество и акредитация.  

(2)  При провеждане на занятия с брой на студентите в групата/подгрупата по-

малък от 8, заплащането на учебните часове се редуцира. От предвидените общ брой часове 

по учебен план се признават по 1/8 за всеки обучаван студент, под горната бройка. 

Чл. 22. (1) При сформиране на потоците в отделните факултети се вземат предвид 

особеностите на учебните планове за отделните специалности, характерът на изучаваните 

дисциплини, броят на студентите по специалности и възможността на катедрите да осигурят 

различни преподаватели по съответната дисциплина за всеки поток.  

(2)  При сформиране на потоците спазват се следните правила: 

• За лекциите по общообразователните, общоинженерните и специалните 

дисциплини в един поток се включват до 5 учебни групи.  

• За лекциите по избираеми дисциплини се сформират общи потоци.  
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• Допуска се сформирането на групи и потоци по еднакви дисциплини от 

студенти от различни специалности и факултети, когато учебните планове, броят на 

студентите по специалности и броят на местата в залите дават възможност за това.  

Чл. 23. За дисциплините, водени от катедра “Обществени науки", студентите от 

специалност/факултет се разпределят за лекции в окрупнени групи (потоци) по две от 

предлаганите дисциплини, избрани от най-много студенти, като броят на студентите в групата 

е най-малко 30.  

Чл. 24. (1) Обучението по свободни избираемите дисциплини от учебните планове се 

провежда в сборни потоци и групи от студенти от съответната специалност. За лекциите се 

сформира един поток по дисциплина, а за упражненията – сборни групи (без деление на 

подгрупи). Минималният брой на студенти за сформиране на потоци и групи се определя от 

факултетните съвети за всяка избираема дисциплина от учебния план.   

(2) За студентите, посочили съответната свободно избираема дисциплина в 

началото на семестъра, същата става задължителна и студентът е длъжен да изпълни 

необходимите изисквания, за да придобие съответните кредити и да получи заверка и оценка.  

(3) Отчитането на часовете от преподавателите е по общия ред съобразно 

разпоредбите на този правилник и при съответните редукции на заплащане на часовете при 

по-малък брой студенти. 

Чл. 25. (1) Разпределението на студентите за занимания по спортни дисциплини и за 

обучение по чужди езици се извършва съобразно изискванията на центровете „Физическа 

култура и спорт“ и „Приложна лингвистика“ в сборни групи от студенти от различни 

специалности и факултети. Броят на студентите в групите варира от 10 до 14. Точното 

разпределение по дисциплини, преподаватели и графикът на занятията се представя в 

началото на всеки семестър от ръководителя на център „Физическа култура и спорт“ и 

ръководителя на център „Приложна лингвистика“, одобрява се от заместник-ректора по 

учебна дейност, качество и акредитация и се изготвя заповед на ректора. 

(2)  При провеждане на занятия с брой на студентите по-малък от 10, 

заплащането на учебните часове се редуцира с 1/10 за всеки студент, под горната бройка.  

(3)  При обучение на курсисти – чуждестранни граждани в подготвителната 

година, броят на обучаваните в групата е 10 човека. При група под тази бройка, се прилага 

следния регламент: 1. От 5 до 10 бр. обучавани – преподавателят отчита пълно натоварване 

без редукция на заплащането на часовете (100%); 2. При група под 5 бр. обучавани – 

заплащането на часовете се редуцира с 1/5 на курсист, под тази бройка. 

(4)  При обучение на студенти – чужденци в долните курсове, избрали като 

чужд език български език, групите се формират като сборни измежду всички специалности, 

при брой студенти от 10 до 14. При провеждане на занятия с брой на студентите по-малък от 

10, заплащането на учебните часове се редуцира с 1/10 за всеки студент, под горната бройка. 

Чл. 26. (1) Записване на студентите в началото на семестъра по групи се извършва 

административно от канцелариите на факултетите при оптимално разпределение на 

студентите, съобразно общия брой записани в срок студенти, съгласно графика на учебния 

процес и спазване на разпоредбите на този правилник. 

(2)  С оглед сформирането на групи с оптимален брой студенти, се допуска 

студентите да бъдат премествани от една група в друга през следващия семестър.  

Чл. 27. (1) Броят на потоците, групите и подгрупите за всеки учебен семестър се 

утвърждават със заповед на Ректора по данни на записаните студенти от програма “Студент”, 

предложенията на деканите на факултети, съгласувани от зам.-ректора по учебна дейност, 

качество и акредитация и при изпълнение на разпоредбите на този правилник.  

(2)  Делението на учебните практики на подгрупи се извършва по доклад от 

декана на факултета и се одобрява от зам.-ректора по учебна дейност, качество и акредитация. 
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Приложение № 1 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ 

(учебни, учебно-производствени, производствени, специални и факултативни 

практики) по учебните планове към 2020/2021 г. с хорариуми на студентската 

заетост и  присъжданите часове на преподавателя/ръководителя) 

 

Общи правила за броя на присъжданите часове на преподавателя / ръководителя на 

съответното практическо обучение:  

• За учебна практика се отчитат 100% от заложените часове в учебния план;  

• За учебно-производствена практика – 75% от заложените часове в учебния план; 

• За специална практика – 75% от заложените часове в учебния план;  

• За производствена практика – 20% от заложените часове в учебния план;  

• За факултативна (избираема) практика – 100% от заложените часове в учебния план.  

 

Забележка: Отчитането и заплащането на часовете е съгласно горните правила и съобразно разпоредбите за 

броя на студентите в глава „III. Структури“ на този Правилник.  

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ и форма 

на обучение  

Хорариум на 
студентската  

заетост (в часове  
упражнения)  

Семестър  

Брой присъждани 

часове на  
преподавателя / 

ръководителя  

1  2  3  4  

Сп. ГЕОДЕЗИЯ – редовна форма        

Учебна практика по геодезия – I част  36 ч. + 36 ч. = 72 ч.  1 и 2 семестър  36 ч. + 36 ч. = 72 ч.  

Учебна практика по топографско картографиране 0  18 ч.  4 семестър  18 ч.  

Учебна практика по геодезия – II част  54 ч. + 54 ч.  = 108 ч.   3 и 4 семестър  54 ч. + 54 ч.  = 108 ч.   

Учебна практика по висша геодезия  36 ч.  + 36 ч. = 72 ч.   5 и 6 семестър  36 ч.  + 36 ч. = 72 ч.   

Учебна практика по фотограметрия и дистанционни 

методи  
36 ч. + 36 ч. = 72 ч.   5 и 6 семестър  36 ч. + 36 ч. = 72 ч.   

Учебна практика по инженерна геодезия  54 ч. + 54 ч. = 108 ч.  7 и 8 семестър  54 ч. + 54 ч. = 108 ч.  

Учебна практика по глобални навигационни спътникови 

системи и мрежи  
36 ч.  8 семестър  36 ч.  

Учебна практика по оценка на недвижими имоти  18 ч.  9 семестър  18 ч.  

ОБЩО за една учебна група:   504 часа      

Сп. ГЕОДЕЗИЯ – задочна форма        

Учебна практика по геодезия – I част  72 ч.  2 семестър  72 ч.  

Учебна практика по топографско картографиране0  18 ч.   4 семестър  18 ч.   

Учебна практика по геодезия – II част  108 ч.   4 семестър  108 ч.   

Учебна практика по висша геодезия  72 ч.   6 семестър  72 ч.   

Учебна практика по фотограметрия и дистанционни 

методи  
72 ч.   6 семестър  72 ч.   

Учебна практика по глобални навигационни спътникови 

системи и мрежи  
36 ч.   8 семестър  36 ч.   

Учебна практика по инженерна геодезия  108 ч.  10 семестър  108 ч.  

Учебна практика по оценка на недвижими имоти  18 ч.  10 семестър  18 ч.  
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СПЕЦИАЛНОСТ и форма 

на обучение  

Хорариум на 
студентската  

заетост (в часове  
упражнения)  

Семестър  

Брой присъждани 

часове на  
преподавателя / 

ръководителя  

1  2  3  4  

ОБЩО за една учебна група:   504 часа      

Сп. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ И  
ИМОТИ – редовна форма        

Учебна практика по геодезия  40 ч.  2 семестър  40 ч.  

Учебна практика по поземлени ресурси  20 ч.  2 семестър  20 ч.  

Учебна практика по устройство на земеделски 

територии  
40 ч.  6 семестър  40 ч.  

Учебна практика по оценка на недвижими имоти  40 ч.  7 семестър  40 ч.  

Учебна практика по управление на имоти  30 ч.  8 семестър  30 ч.  

ОБЩО за една учебна група:   170 часа      

Сп. СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ – редовна форма  
   

Учебна практика по инженерна геология и 

хидрогеология  
30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни машини  30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни конструкции  60 ч.  6 семестър  60 ч.  

Учебно-производствена практика  40 ч.  8 семестър  30 ч. (75%)  

ОБЩО за една учебна група:   160 ч.      

Сп. СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ – англоезично обучение – редовна 

форма  
      

Учебна практика по инженерна геология и 

хидрогеология  
30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни машини  30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни конструкции  60 ч.  6 семестър  60 ч.  

Учебно-производствена практика  40 ч.  8 семестър  30 ч. (75%)  

ОБЩО за една учебна група:   160 ч.      

Сп. СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ – задочна форма        

Учебна практика по строителни машини  30 ч.  5 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни конструкции  60 ч.  7 семестър  60 ч.  

Учебно-производствена практика  40 ч.  10 семестър  30 ч. (75%)  

ОБЩО за една учебна група:   130 ч.      

Сп. ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО – редовна 

форма        

Учебна практика по геодезия  30 ч.  2 семестър  30 ч.  

Учебна практика по инженерна геология и 

хидрогеология  
30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни машини  30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителна статика  30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по инженерна геодезия  30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по CAD  30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по моделиране и изчисление на 

мостови конструкции  
30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по специалността  30 ч.  8 семестър  30 ч.  

Учебно-производствена практика  30 ч.  8 семестър  22,5 ч. (75%)  

Учебна практика по оценка на недвижими имоти  
(факултативна, избираема)  

30 ч.  9 семестър  30 ч.  
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ОБЩО за една учебна група:   270 ч. + 30 ч.      

Сп. ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО – задочна 

форма        

Учебна практика по геодезия  30 ч.  2 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни машини  30 ч.  5 семестър  30 ч.  

Учебна практика по инженерна геология  30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителна статика  30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по инженерна геодезия  30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по моделиране и изчисление на 

мостови конструкции  
30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по CAD  30 ч.  7 семестър  30 ч.  

Учебна практика по оценка на недвижими имоти  
(факултативна, избираема)  

30 ч.  7 семестър  30 ч.  

Учебно-производствена практика  30 + 30 = 60 ч.  8 и 9 семестър  
22,5 ч. + 22,5 ч. = 45 ч. 

(75%)  

Учебна практика по специалността  30 ч.  10 семестър  30 ч.   

ОБЩО за една учебна група:   300 ч. + 30 ч.      

Сп. ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО – кратка 

МАГИСТЪРСКА програма – задочна форма        

Учебно-производствена практика по геотехника  30 ч.  1 семестър  22,5 ч. (75%)  

ОБЩО за една учебна група:   30 ч.      

Сп. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – 

редовна форма        

Учебна практика по инженерна геология и 

хидрогеология  
16 ч.  3 семестър  16 ч.  

Учебна практика по инженерна хидрология  30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни машини  16 ч.  4 семестър  16 ч.  

Учебна практика по компютърни методи в 

хидравликата  
24 ч.  6 семестър  24 ч.  

Специална практика (запознаване с водоснабдителни и 

канализационни обекти)  
40 ч.  6 семестър  30 ч. (75%)  

Факултативна практика по оценка на недвижими имоти  
(избираема)  

18 ч.  7 семестър  18 ч.  

Производствена практика  120 ч.  8 семестър  24 ч. (20%)  

ОБЩО за една учебна група:   246 ч. + 18 ч.      

Сп. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – 

задочна форма        

Учебна практика по инженерна геология и 

хидрогеология  
16 ч.  4 семестър  16 ч.  

Учебна практика по инженерна хидрология  30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни машини  16 ч.  5 семестър  16 ч.  
Специална практика (запознаване с водоснабдителни и 

канализационни обекти)  
40 ч.  6 семестър  30 ч. (75%)  

Учебна практика по компютърни методи в 

хидравликата  
24 ч.  7 семестър  24 ч.  

Факултативна практика по оценка на недвижими и 

имоти (избираема)  
18 ч.   7 семестър  18 ч.   

Факултативна практика по управление на строителна 

фирма (избираема)  
30 ч.  8 семестър  30 ч.  
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Производствена практика  120 ч.  8 семестър  24 ч. (20%)  

ОБЩО за една учебна група:   246 ч. + 48 ч.      

Сп. ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО – 

редовна форма        

Учебна практика по инженерна геология и 

хидрогеология  
16 ч.  3 семестър  16 ч.  

Учебна практика по инженерна хидрология  30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни машини  16 ч.  4 семестър  16 ч.  

Учебна практика по компютърни методи в 

хидравликата  
24 ч.  6 семестър  24 ч.  

Специална практика (запознаване с хидротехнически 

обекти)  
40 ч.  6 семестър  30 ч. (75%)  

Факултативна практика по оценка на недвижими и 

имоти (избираема)  
18 ч.   7 семестър  18 ч.  

Факултативна практика по управление на строителна 

фирма (избираема)  
30 ч.  8 семестър  30 ч.   

Производствена практика  120 ч.  8 семестър  24 ч. (20%)  

ОБЩО за една учебна група:  246 ч. + 48 ч.      

Сп. ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО – 

задочна форма        

Учебна практика по инженерна геология и 

хидрогеология  
16 ч.  4 семестър  16 ч.  

Учебна практика по строителни машини  16 ч.  5 семестър  16 ч.  
Учебна практика по инженерна хидрология  30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Специална практика (запознаване с хидротехнически 

обекти)  
40 ч.  6 семестър  30 ч. (75%)  

Учебна практика по компютърни методи в 

хидравликата  
24 ч.  7 семестър  24 ч.  

Факултативна практика по оценка на недвижими имоти  
(избираема)  

18 ч.  7 семестър  18 ч.  

Факултативна практика по морска хидродинамика и 

брегозащитни съоръжения (избираема)  
30 ч.  8 семестър  30 ч.  

Факултативна практика по управление на строителна 

фирма (избираема)  
30 ч.  10 семестър  30 ч.  

Производствена практика  120 ч.  10 семестър  24 ч. (20%)  

ОБЩО за една учебна група: 246 ч. + 58 ч.      

Сп. ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО – 

редовна форма        

Учебна практика по инженерна геология и 

хидрогеология  
16 ч.  3 семестър  16 ч.  

Учебна практика по инженерна хидрология  30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика по строителни машини  16 ч.  4  семестър  16 ч.  

Учебна практика по мелиоративно почвознание  16 ч.  5 семестър  16 ч.  

Учебна практика по компютърни методи в хидравликата  
24 ч.  6 семестър  24 ч.  

Специална практика (запознаване с хидромелиоративни 

обекти)  
24 ч.  6 семестър  18 ч. (75%)  

Факултативна практика по оценка на недвижими имоти  
(избираема)  

18 ч.  7 семестър  18 ч.  
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Факултативна практика по управление на строителна 

фирма (избираема)  
30 ч.  8 семестър  30 ч.  

Производствена практика  120 ч.  8 семестър  24 ч. (20%)  

ОБЩО за една учебна група:   246 ч. + 48 ч.      

Сп. ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО – 

задочна форма        

Учебна практика по инженерна геология и 

хидрогеология  
16 ч.  4 семестър  16 ч.  

Учебна практика по строителни машини  16 ч.  5 семестър  16 ч.  

Учебна практика по инженерна хидрология  30 ч.  6 семестър  30 ч.  

Учебна практика по мелиоративно почвознание  16 ч.  6 семестър  16 ч.  

Факултативна практика по оценка на недвижими имоти  
(избираема)  

18 ч.  7 семестър  18 ч.  

Учебна практика по компютърни методи в хидравликата  
24 ч.  7 семестър  24 ч.  

Специална практика (запознаване с хидромелиоративни 

обекти)  
24 ч.  8 семестър  18 ч. (75%)  

Факултативна практика по управление на строителна 

фирма (избираема)  
30 ч.  8 семестър  30 ч.  

Производствена практика  120 ч.  10 семестър  24 ч. (20%)  

ОБЩО за една учебна група:   246 ч. + 48 ч.      

Кратки МАГИСТЪРСКИ програми към ХТФ  
(специалности: ХТС, ХМС, ВиК МС, ВиК ПВ,  

Управление на водните ресурси, Газоснабдяване) – 

редовна форма  

      

Специална практика (запознаване с хидротехнически 

обекти)  
40 ч.  1 семестър  30 ч. (75%)  

Специална практика (запознаване с хидромелиоративни 

обекти)  
40 ч.  1 семестър  30 ч. (75%)  

Специална практика (запознаване с водоснабдителни и 

канализационни обекти)  
40 ч.  1 семестър  30 ч. (75%)  

Специална практика (запознаване водостопански 

системи и обекти)  
40 ч.  1 семестър  30 ч. (75%)  

Специална практика (запознаване газоснабдителни 

обекти)  
40 ч.  1 семестър  30 ч. (75%)  

Специална практика по компютърни методи в 

газоснабдяването  
24 ч.  2 семестър  18 ч. (75%)  

Производствена практика  120 ч.  2 семестър  24 ч. (20%)  

Учебна практика по компютърни методи в хидравликата  
24 ч.  2 семестър  24 ч.  

Факултативна практика по управление на строителна 

фирма (избираема)  
30 ч.  2 семестър  30 ч.  

Факултативна практика по оценка на недвижими имоти  
(избираема)  

18 ч.  3 семестър  18 ч.  

ОБЩО за една учебна група:   184 ч. + 48 ч.      

Сп. АРХИТЕКТУРА – редовна форма        

Учебна практика по основи на архитектурното 

проектиране  
30 ч.  1 семестър  30 ч.  

Учебна практика по рисуване  30 ч.  2 семестър  30 ч.  

Учебна практика по история на архитектурата  30 ч.  4 семестър  30 ч.  
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Учебна практика по сградостроителство  30 ч.  4 семестър  30 ч.  

ОБЩО за една учебна група:   120 ч.      

СПЕЦИАЛНОСТ и форма 

на обучение  

Хорариум на 

студентската  
заетост (в часове  

упражнения)  

Семестър  

Брой присъждани 

часове на  
преподавателя / 

ръководителя  

1  2  3  4  

Сп. УРБАНИЗЪМ – редовна форма        

Учебна практика по специалността – I (за бакалаври)  60 ч.  2 семестър  60 ч.  

Учебна практика по специалността – II (за бакалаври)  30 ч.  4 семестър  30 ч.  

Учебна практика за магистърска програма по урбанизъм 

(за магистри)  
30 ч.  2 семестър  30 ч.  

ОБЩО за една учебна група:   90 / 30 ч.      

 

 


