
AНОТАЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ  

на Постоянната комисия по технически науки за резултатите от извършеното 

оценяване по процедура за програмна акредитация на професионално направление 5.7 

“Архитектура, строителство и геодезия” 

 в Университет по архитектура, строителство и геодезия 
 

Процедурата е открита от Постоянната комисия по технически науки на 08.01.2016 г. по 

искане на висшето училище. Експертната група, утвърдена от Акредитационния съвет на 

16.11.2017 г., извърши проверка на оценяваната институция в периода от 29.11 до 01.12.2017 г.  

На заседание, проведено на 09.02.2018 г., Комисията прие доклада на експертната група и 

въз основа на него изготви решение за резултатите от приключилата програмна акредитация. В 

решението са отразени констатации и оценки относно изпълнението на изискванията на 

критериалната система по реализираната процедура, в съответствие със Стандартите и 

насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше 

образование /ESG/ - част 1 /1-10/ и по смисъла на чл. 78, ал. 3 от ЗВО /Таблица 4/. 

Постоянната комисия използва десетобалната система на оценяване, регламентирана в 

чл. 79, ал. 1 от ЗВО и оценъчната скала на ЕНКА.  
След обобщаване на резултатите от гласуването на базата на приетите от Акредитационния 

съвет на НАОА „Правила за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване на проекти“, 

Постоянната комисия по технически науки на 09.02.2018 г. взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава програмна акредитация на професионално направление 5.7 Архитектура, 

строителство и геодезия в Университет по архитектура, строителство и геодезия, на 

основание обща оценка: 9,44 (девет цяло и четиридесет и четири стотни), за образователно-

квалификационни степени: 

„бакалавър”, редовна форма на обучение по 

 Урбанизъм  

 Устройство и управление на земи и имоти  

 Управление в строителството 

„магистър”, редовна и задочна форми на обучение по 

 Строителство на сгради и съоръжения  

 Строителство на сгради и съоръжения (на английски език)  

 Транспортно строителство  

 Водоснабдяване и канализация  

 Хидротехническо строителство  

 Хидромелиоративно строителство 

„магистър”след завършване на ОКС “Бакалавър” и/или “Магистър” по 

редовна форма на обучение по 

 Урбанизъм 

 Конструктивно инженерство 

 Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения 

 Изследване и проектиране на строителни конструкции 

 Водоснабдяване и канализация – пречистване на води 

 Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения 

 Хидротехническо строителство  

 Хидромелиоративно строителство  

 Управление на водните ресурси 

 Геотехническо инженерство 

 Газоснабдяване 

 Управление, мониторинг и експлоатация на газопреносни системи  

 Нефтогазово дело – управление, мониторинг и експлоатация на газопреносни 

системи 



 Кадастър 

 Управление на проекти в строителството 

 Управление на европейски инфраструктурни проекти 

 Проектиране, изграждане и експлоатация на газопреносни системи 

 Инфраструктурно инженерство, специализация Хидростроителство (на немски 

език) 

 Инфраструктурно инженерство, специализация Транспортно строителство (на 

немски език) 

задочна форма на обучение по 

 Съвременна архитектурна технология (на английски език) 

 Архитектурна теория и критика (на английски език) 

 Транспортно строителство 

 

2. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл. 79, 

ал. 4 от ЗВО. 
 

3. Определя капацитет на професионалното направление 5.7 Архитектура, 

строителство и геодезия в Университет по архитектура, строителство и геодезия, както 

следва:  

за ОКС „бакалавър“ – 230 студенти, редовна и задочна форми на обучение; 

за ОКС „магистър“ – 4 920 студенти, редовна и задочна форми на обучение; 

Общо за професионалното направление – 5 150 студенти. 

 

Общата словесна оценка в съответствие с получената числова е: пълно 

съответствие. 

 

 

Постоянната комисия по технически науки формулира следната препоръка: 

Да се увеличат публикациите с участие на студентите в реферирани издания. 

Срок:постоянен, с ежегодно отчитане 

 

 

Председател на ПКТН : …………………….   

   (проф. д-р инж. Рачо Иванов)  


