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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този правилник е изготвен на основание на държавните 
изисквания за прием, обучение и пребиваване на чуждестранни 
студенти, докторанти и специализанти в Република България и тези на 
Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 
докторантите и специализантите в УАСГ от 2002 г. Той регламентира: 

1. структурата и организацията на учебния процес на 
чуждестранните студенти в подготвителния курс; 

2. допълнителните права и задължения на чуждестранните 
студенти, докторанти и специализанти, свързани с 
особеностите на учебния процес в УАСГ. 

Чл. 2. Структурата и организацията на учебния процес в 
основния курс, както и основните права и задължения на 
чуждестранните студенти, докторанти и специализанти са 
регламентирани в Правилник за учебната дейност, правата и 
задълженията на студентите, докторантите и специализантите , одобрен 
от АС на УАСГ през 2002 г. 

ГЛАВА ПЪРВА: СТУДЕНТИ 

Чл. 3. (1) В УАСГ могат да кандидатстват чужденци, които 
притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до 
обучение в сродните висши училища на страната, в която е придобито 
средното образование. 

 (2) Приемането на студенти – чуждестранни граждани 
се извършва на основание на подадени документи и условия, съобразени 
с изискванията на действащата нормативна наредба. 

Чл. 4. (1) Приетите чуждестранни студенти от българска 
народност съгласно ПМС № 103, ПМС № 228, с двойно гражданство 
съгласно чл. 95(6) от ЗВО и/или владеещи български език, могат да 
започнат обучението си в I редовен курс по избраната специалност, след 
като положат успешно приемни изпити по български език, математика, 
физика и рисуване (само за специалност „Архитектура”), за които 
заплашат такси, приети от АС, в размера на таксите, утвърдени от МС. 
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 (2) Същите правила се отнасят за чуждестранни 
граждани, кандидати за обучение на чужд език (ако такова се предлага), 
които полагат приемен изпит по съответния чужд език. 
 (3) Кандидатите за частичен срок на обучение изучават 
и полагат изпит само по български език. 

Чл. 5. (1) Чуждестранните кандидат-студенти, както и тези, 
неиздържали успешно приемните изпити по алинеи 1 и 2 на чл.4, 
започват обучението си в УАСГ в 1 подготвителен курс с изучаване на 
въвеждащи дисциплини. 
 (2) Обучението в 1 подготвителен курс се провежда в 
съответствие с раздел IV от Наредба за държавни изисквания за 
приемане на студенти във висшите училища на Р. България, съгласно 
учебен план и програми, предложени от ЦДЧС и утвърдени от АС на 
УАСГ. 
 (3) Учебният план и програмите се разработват от 
Департамента по приложна лингвистика и другите основни звена на 
УАСГ, по чиито дисциплини се обучават студентите от I подготвителен 
курс. 
 (4) Съставянето на учебния план и програмите за I 
подготвителен курс, както и организацията на учебния процес, се 
координира и контролира от ЦЦЧС. 
 (5) Обучението в I подготвителен курс завършва с 
полагане на изпити по основните дисциплини. На студентите, завършили 
успешно 1 подготвителен курс се издава свидетелство (сертификат) по 
образец, утвърден от министъра на образованието и науката. 
 (6) Студентите от I подготвителен курс се ползват със 
същите права и задължения, както всички останали студенти на УАСГ. 

Чл. 6. (1) Провеждането на учебния процес, изпитните 
процедури, включително завършването на образованието и 
дипломирането на чуждестранните студенти са регламентирани в глава 
първа на Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на 
студентите, докторантите и специализантите на УАСГ. 
 (2) За всеки учебен семестър чуждестранните студенти 
могат еднократно и само по една дисциплина да получат по преценка на 
директора на ЦЦЧС служебна семестриална заверка, в която са 
определени редът и сроковете за изпълнение на задълженията по тази 
дисциплина (вж. чл. 14 ал.5 на ГГУДПЗС). 
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 (3) При неизпълнение на условията по алинея 2 
чуждестранните студенти могат да продължат обучението си в 
следващия семестър, ако едновременно презапишат незаверения 
семестър през следващата учебна година, за който трябва да заплатят 
отделно съответната учебна такса и по индивидуален план да повторят 
изучаването на дисциплините, по които нямат семестриална заверка. 
 (4) Чуждестранни студенти, заверили и двата семестъра 
на учебната година, могат да запишат следващия курс при следните 
условия: 
 1. До IV курс вкл. – едновременно презаписване на 
семестъра с по-голям брой невзети изпити (не повече от 4), за който 
трябва да заплатят отделно съответната учебна такса и повторение 
по индивидуален план на дисциплините, по които не са положени 
успешно изпити. 
 2. За V курс – едновременно презаписване на семес-
търа с по-голям брой невзети изпити (но не повече от 6), за който трябва 
да заплатят отделно съответната учебна такса и повторение по индиви-
дуален план на дисциплините, по които не са положени успешно изпити. 
 (5) Чуждестранни студенти, заверили последен 
семестър, но неположили всички изпити до началото на втора дипломна 
сесия, могат да получат право на един допълнителен дипломен 
семестър, за който трябва да заплатят отделно съответната учебна 
такса.. Ако до началото на допълнителния дипломен семестър те не са 
положили тези изпити, се отписват с право да полагат изпити и да 
защитят дипломна работа до 3 години след края на последния учебен 
семестър. 
 (6) Чуждестранните студенти могат по желание да 
изучават по време на следването си едновременно и дисциплини от 
други специалности в рамките на един или два семестъра, за които 
следва да заплатят допълнителна учебна такса. 
 (7) Всеки чуждестранен студент след успешно 
завършен втори курс може да получи разрешение за продължаване на 
обучението си в друго висше училище, като запазва правото си за срок 
до три години да възстанови обучението си в УАСГ. 
 (8) Заповедите за прехвърляне на чуждестранните 
студенти от УАСГ в другите висши училища, както и за отписване и 
възстановяване на обучението им, се подготвят от ЦДЧС и се подписват 
от ректора на УАСГ. 
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ГЛАВА ВТОРА: ДОКТОРАНТИ 

Чл. 7. Приемането на чужденци за докторанти се извършва 
съгласно изискванията на раздел III от Наредба за държавните 
изисквания за приемане и обучение на докторанти (ПМС № 222 от 2000 
г.), Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито 
висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранните 
висши училища (ПМС № 168 от 2000 г.) и Правилник за учебната 
дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и 
специализантите в УАСГ, утвърден през 2002 г. 

Чл. 8. (1) Докторантурата може да има следните форми: 
редовна, задочна и свободна (самостоятелна подготовка). 
 (2) Редовната докторантура е с продължителност три 
години за лица с образователно-квалификационна степен „магистър” и 
четири години за лица с образователно-квалификационна степен 
„бакалавър” (без придобиване на степен "магистър"). 
 (3) Задочната докторантура е с продължителност 
четири години за лица с образователно-квалификационна степен 
„магистър” и пет години за лица с образователно-квалификационна 
степен „бакалавър” (без придобиване на степен „магистър”). 
 (4) Свободната докторантура е с продължителност една 
до две години и е възможна само за лица с придобита образователно-
квалификационна степен „магистър”. 

Чл. 9. Лице, завършило висше образование в чуждестранно 
учебно заведение, може да започне докторантура (независимо от 
нейната форма) с обучение на български език при изпълнено едно от 
следните две условия: 

– преминаване на подготвителен курс по български език 
с продължителност не по-малко от шест месеца, който 
завършва с писмен и устен изпит пред комисия; 

– представяне на официален документ за успешно 
положен изпит по български език. 

Чл. 10. (1) Обучението на чуждестранни докторанти на чужд 
език (английски, френски, немски) може да се проведе, ако научният 
ръководител владее съответния език и научното звено приеме този 
начин на обучение. 
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 (2) За да се обучава на чужд език, докторантът трябва 
да положи съответен приемен изпит в Департамента по приложна 
лингвистика с успех най-малко "добър (4)". 
 (3) Докторантът полага приемен изпит по чужд език, 
както и изпитите, предвидени в индивидуалния му учебен план, пред 
комисия, назначена от директора на ЦДЧС в състав най-малко от трима 
хабилитирани преподаватели и с участието на научния ръководител. 
 (4) Докторантите, завършили успешно подготвителния 
курс по български език могат да продължат по желание да учат 
български език още една година в студентски групи. 

Чл. 11. Ректорът на УАСГ издава заповед за зачисляване на 
докторант въз основа на решение на съответния ФС на УАСГ, подписан 
договор от страна на кандидат-докторанта и документ за внесена учебна 
такса. 

Чл. 12. (1) Научният ръководител е задължен в едномесечен 
срок от издаване на заповедта за зачисляване да предостави в ЦДЧС 
копие от индивидуалния план за работа на докторанта, обсъден в 
съответната катедра и приет на ФС. 
 (2) Научният ръководител представя ежегодно в ЦДЧС 
атестация за работата на докторанта. 

Чл. 13. Заплащането на членовете на комисиите, назначени в 
съответствие с чл. 10(3), се извършва въз основа на заповед на ректора 
на УАСГ по тарифа, определена от Академичния съвет. 

Чл. 14. Чуждестранните докторанти заплащат дължими такси за 
обучение в размер, определен от ПМС. 

Чл. 15. Условията и редът за придобиване на стипендия от 
чуждестранни докторанти са регламентирани в ПМС № 90/26.05.2000 г. 

ГЛАВА ТРЕТА: СПЕЦИАЛИЗАНТИ 

Чл. 16. Приемането на чужденци за специализанти се извършва 
съгласно изискванията, посочени в чл. 7 на настоящия правилник. 

Чл. 17. (1) Специализацията може да има следните форми и 
продължителност на обучение: 

– редовна: краткосрочна (до 6 месеца) и дългосрочна (до 
18 месеца); 

– задочна: 24 месеца. 
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 (2) Продължителността на обучението е в зависимост 
от темата на специализацията и от броя на изпитите, които съответно 
трябва да бъдат положени от специализанта. Тя се определя от научния 
ръководител след съгласуване със специализанта и решение на 
научното звено. 

Чл. 18. Зачисляването на специализанта става по реда за 
зачисляване на докторанти – чл.11 от настоящия правилник. 

Чл. 19. Задълженията на научния ръководител на специализанта 
към ЦДЧС са същите, както тези, посочени в чл.12 на настоящия 
правилник. 

Чл. 20. Специализантът полага предвидените по учебния му 
план изпити пред комисии, назначени според изискванията на чл. 10(3) 
от настоящия правилник. 

Чл. 21. В зависимост от продължителността на специализацията, 
при успешно завършване, се издава свидетелство (сертификат) за 
проведена специализация по образец, утвърден от Министъра на 
образованието и науката. 

Чл. 22. Заплащането на членовете на комисиите, назначени 
според чл.21, се извършва по реда и условията на чл. 14 от настоящия 
правилник 

Чл. 23. Чуждестранните специализанта заплащат дължими такси 
за обучение в размер, определен от ПМС. 

Чл. 24. Условията и редът за придобиване на стипендия от 
чуждестранни специализанта са регламентирани в ПМС № 90 от 2000 г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. (1) Правилникът е приет от Академичен съвет на УАСГ 
на 06.11.2002 г. 
 (2) Настоящият правилник влиза в сила след 
приемането му от АС на УАСГ. 
 (3) Факултетните ръководства да имат предвид 
разпоредбите на настоящия правилник при вземане на решения. 



ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 
 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

 

РЕШЕНИЯ НА АС ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 6 ноември 2002 г. 
(Протокол № 8) 

 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА (Актуализация на бюджет 2002 г.) 

........................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА (Отчет за провеждане на кандидатстудентската кампания 

за уч. 2002/2003 г.) 

........................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ТРЕТА (Приемане на уч. планове и програми за 

уч. 2002/2003 г.) 

........................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА (Приемане на Вътрешен правилник за уч. дейност, 

правата и задълженията на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти) 

По доклад на доц. Д. Димов – Декан на Ц ДЧС, АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ с 
болшинство (резултат – ДА – 38, НЕ – 0; Въздържали се – няма) прие Вътрешен 
правилник за учебната дейност, правата и задълженията на чуждестранните 
студенти, докторанти и специализанти. 

 
 
ПО ТОЧКА ПЕТА (Информация за извършения одит на СПП и НИС при 

УАСГ) 

........................................... 
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ПО ТОЧКА ШЕСТА (Предложение за удостояване на кмета на София Стефан 
Софиянски със званието "ПОЧЕТЕН ДОКТОР") 

........................................... 

ПО ТОЧКА СЕДМА (Предложение за присъждане почетния знак на УАСГ на 
бившите ректори) 

........................................... 

ПО ТОЧКА ОСМА (Доклади и съобщения) 

........................................... 

 

СЕКРЕТАР НА АС:    (п)  РЕКТОР:    (п) 

                               (инж. Ети Белова)    (доц. д-р инж. П. Пенев) 

 




