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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ 
 

Представяме на Вашето внимание отчета на ректорското ръководство на УАСГ за 
периода януари 2016 – април 2017 г., който обхваща основно изминалата 2016 година. 
Отчетният доклад е публикуван на интернет страницата на Университета. Отчетът е изготвен 
според изискванията на чл. 29(1), т. 6 от Закона за висшето образование. 

 Измина една година от мандата на академичното ръководство. УАСГ има изграден 
авторитет не само в България, но и в много страни по света. Ще си позволя да направя 
заключение, че завършващите УАСГ са много добре подготвени специалисти, които не 
отстъпват в знанията и уменията си на своите връстници от сродните ни елитни висши училища 
по света. 

 С огромно удоволствие искам да подчертая, че всички преподаватели, студенти и 
служители усилено работят за единен и сплотен УАСГ като водещ национален център за 
подготовка на кадри и изследователска дейност в областта на архитектурата, строителството и 
геодезията. Стремим се да поддържаме много добър академичен и колегиален климат в 
Университета. Всички важни въпроси се решават колективно от Академичния съвет. Този стил 
на работа и взаимоотношения са възможно най-добрата основа за успешното развитие и 
утвърждаването на УАСГ. 

 Доброто качество на обучението в УАСГ, което цели постигането на високa 
професионална и интелектуална подготовка на възпитаниците ни, определено се дължи на 
усилията и дейността на целия колектив на Университета. 

 Дейността ни през 2016 година се характеризира със следните особености: 

 За ШЕСТИ пореден път УАСГ бе класиран на първо място в националния рейтинг на 
висшите училища в България в своето направление „Архитектура, строителство и 
геодезия” и на челните места сред най-добрите български университети; 

 Спешно бяха подготвени материалите за програмна акредитация на докторските 
програми в УАСГ и процедурите в НАОА стартираха; 

 Продължаване на прилагането на Закона за развитие на академичния състав и успешно 
израстване на преподаватели в академични длъжности „доцент” и „професор”, както и 
редица успешни защити за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. В 
момента комисия, избрана Академичния съвет, подготвя минимални изисквания за 
заемане на академични длъжности в УАСГ; 

 Трудна година за всички български висши училища, поради намаления брой кандидат-
студенти по демографски причини, както и отлив на завършилите гимназисти да учат в 
България, а също така спад на интереса на средношколците към инженерни 
специалности. Това засегна и УАСГ през 2016 г. 

 

СТРУКТУРА И СЪСТАВ 
 

Управленската структура на УАСГ съответства на Закона за висшето образование. 
Същата е представена в таблична форма с отбелязани връзките на управление, координация и 
взаимодействие между съответните звена. Считаме, че тя е работеща и успешна. 

 УАСГ се състои от пет факултета – Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, 
Факултет по транспортно строителство и Геодезически факултет. Броят на катедрите към 
факултетите се промени,за да бъдат спазени изискванията на закона за висше образование. С 
решение на академичния съвет бяха обединени катедри „Хидротехника” и „Хидромелиорации” 
в една катедра „Хидротехника и хидромелиорации”. В структурата на УАСГ функционират и 
Център по приложна лингвистика и Център по физическа култура и спорт. 
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2016 година  
 

За учебната 2016/2017 г. УАСГ се проведе сравнително успешна кандидатстудентска 
кампания, предвид крайно неблагоприятните фактори като намаляващия брой зрелостници, 
поради демографски причини, намаления интерес към архитектурно-инженерното образование 
и трайната тенденция кандидатите да избират висши училища извън България. Ежегодно и 
немалък брой ученици не успяват да положат успешно държавните зрелостни изпити, което не 
им дава право да кандидатстват във висше училище. 

 Отчитайки обстоятелствата с намаления брой кандидатстващи, УАСГ започна 
рекламната си кампания с масови посещения на място в множество училища в страната, като 
бяха обхванати на практика почти всички езикови, математически и професионални гимназии 
по строителство, където се изнесоха презентации и се проведоха информационно-дискусионни 
срещи и семинари с учениците и учителите. Допълнително УАСГ участва във всички най-
големи кандидатстудентски изложения с рекламни щандове и материали, свързани с 
процедурите по прием на студенти. Тук трябва да отбележим, че кандидатстудентските борси 
не са достатъчно ефективни и УАСГ трябва да преосмисли своето участие в тях. 

 През 2016 г. за трети пореден път бяха проведени две изпитни сесии за кандидат-
студентите с три изпита по математика – два в предварителната сесия през месец април и един 
през м. юли, както и три изпита по рисуване. В периода септември – октомври се реализира и 
допълнителен прием и беше проведен още един изпит по математика. Би трябвало 
Архитектурен факултет да обсъди дали е разумно намаляване на броя на кандидатстудентските 
изпити по рисуване. 

 По-долу е предоставена информация за записаните студенти, класиранията, баловете и 
статистически данни за кампанията: 

 Забележка: При подаване на документите за кандидатстване, кандидатите заявяват 
интерес за класиране към почти всички обявени специалности държавна поръчка и се 
класират по бал и по ред на желанията. На база на това и предвид на факта, че 
специалностите ни са в едно професионално направление, в справката се дава съотношението на 
общия брой кандидати към общия брой отпуснати места, както следва: 

 Общ брой кандидати – 754 бр., от които 701 бр. в редовната кампания м. юли и 53 бр. в 
допълнителна кампания през м. септември – за прием след средно образование и 15 кандидати 
за прием в ОКС „магистър“ след „бакалавър“. 

 Общ брой отпуснати места – 880, разпределени както следва: 

 ОКС „бакалавър“ – 64 редовна форма; 

 ОКС „магистър“ – 645 редовна форма и 138 задочна форма; 

 ОКС „магистър“ след „бакалавър“ – 18 редовна форма и 15 задочна форма. 

 
Съотношение за УАСГ:  769 : 880 = 0,87 

Брой класирания в редовната кампания – 2, както и допълнителен прием през м. 
септември за свободни места. 
 

І. ПРИЕМ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” 
 

Кандидат-студенти, заявили желания за трите бакалавърски специалности: 

 149 – за специалност „Урбанизъм” (брой места 18); 

 116 – за специалност „Устройство и управление на земи и имоти” (брой места 16); 
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 115 – за специалност „Управление в строителството“ (брой места 30). 
 

ІІ. ПРИЕМ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” 
 

Кандидат-студенти, заявили желания за осемте специалности на образователната и 
квалификационна степен „магистър“ – прием след средно образование 

 218 – за специалност „Архитектура”  (брой места 150); 

 466 – за специалност „Строителство на сгради и съоръжения” (брой места 200 редовно и 
40 задочно); 

 50 – за специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – англоезично обучение 
(брой места 30); 

 218 – за специалност „Транспортно строителство” (брой места 70 редовно и 20 задочно); 

 173 – за специалност „Водоснабдяване и канализация” (брой места 70 редовно и 16 
задочно); 

 85 – за специалност „Хидротехническо строителство” (брой места 25 редовно и 16 
задочно); 

 60 – за специалност „Хидромелиоративно строителство” (брой места 20 редовно и 16 
задочно); 

 314 – за специалност „Геодезия” (брой места 80 редовно и 30 задочно). 
 

ІІІ. ПРИЕМ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД „БАКАЛАВЪР” 
 

 Приемът на студенти по специалност „Урбанизъм” се извършва след завършена степен 
„бакалавър” по същата специалност. Приети са 10 студенти при планова бройка 18; 

 Приемът на студенти по специалност „Управление на европейски инфраструктурни 
проекти” се извършва след завършена степен „бакалавър” по специалност „Устройство и 
управление на земи и имоти”. Приети са 5 студенти при планова бройка 15. 

 
ІV. СТАТИСТИКА: 

 

 НАЙ-ЖЕЛАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ (НА БАЗА ЖЕЛАНИЯ И РЕАЛИЗИРАН 
ПРИЕМ): Устройство и управление на земи  имоти, Архитектура, Геодезия, Строителство 
на сгради и съоръжения. 

 СПЕЦИАЛНОСТИ, КЪМ КОИТО Е ПРОЯВЕН МАЛЪК ИНТЕРЕС И 
СЪОТВЕТНО БРОЯТ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА Е НАЙ-ГОЛЯМ – Хидромелиоративно 
строителство,  Хидротехническо строителство, Управление в строителството. 

 В таблиците по-долу се предоставят данни за приетите и записани студенти – български 
граждани и по реда за български граждани, за бройките, отпуснати с решение на МС, както и за 
приетите и записани студенти по ПМС №103 и №228 за 2016 г. (от българска народност и 
граждани на Македония). 
 

 
 
 

 



/брой/

Редовна Задочна Редовна Задочна
Дистан-
ционна

Редовна Задочна Редовна Задочна
Дистан-
ционна

Редовна Задочна
Дистан-
ционна

ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5.7

1.
Архитектура - регулирана 
специалност 150 150 150

2.
Геодезия - регулирана 
специалност 77 20 77 20 97

3.
Останалите специалности от 
проф. направление 5.7
Урбанизъм 13 10 23 23
ССС 184 15 184 15 199
ССС Англоезично обучение 16 16 16
УС 5 5 5
ТС 29 8 29 8 37
ВиК 26 6 26 6 32
ХТС 2 2 2
ХМС 4 4 4
УУЗИ 22 22 22
УЕИП 5 5 5

ВСИЧКО: 40 488 49 5 538 54 592
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Отпуснат прием по РМС: 64 645 138 18 15 727 153 880

Информацията е валидна към дата: 17 октомври 2016 г.

Проф. направление Архитектура, строителство и геодезия

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ШИФЪР

ПРОФЕСИОНАЛНИ 
НАПРАВЛЕНИЯ И 

СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ 
РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ

      ВСИЧКО
ПРОФЕСИОНАЛЕН 

БАКАЛАВЪР
БАКАЛАВЪР МАГИСТЪР

МАГИСТЪР СЛЕД ОКС 
БАКАЛАВЪР

Приложение № 1
Университет по архитектура, строителство и геодезия
(висше училище)
гр. София

С П Р А В К А
за записаните в първи курс студенти, приети на местата, утвърдени с т. 1 от РМС № 328/03.05.2016 г. по професионални направления, специалности от регулираните 

професии, образователно-квалификационни степени и форми на обучение, за учебната 2016-2017 година



Приложение № 4

ШИФЪР
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И 

СПЕЦИАЛНОСТИ
ПРОФЕСИОНАЛЕН 

БАКАЛАВЪР
БАКАЛАВЪР МАГИСТЪР

МАГИСТЪР СЛЕД 
ОКС БАКАЛАВЪР

ОБЩО

1 2 3 4 5 6

5.7
Проф. направление Архитектура, строителство 
и геодезия

1. сп. Архитектура - регулирана специалност 5
2. сп. Геодезия - регулирана специалност 1
3. сп. Урбанизъм 1
4. сп. Строителство на сгради  и съоръжения 3

ВСИЧКО: 1 9 10

Информацията е валидна към дата: 17 октомври 2016 г.

за записаните в първи курс студенти, приети по реда на ПМС № 103/1993 г. на местата, утвърдени с т. 5 от РМС № 328 от 03.05.2016 г., по професионални 
направления и специалности, за учебната 2016-2017 година

(висше училище)
Университет по архитектура, строителство и геодезия

гр. София

С П Р А В К А
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Приложение № 5

ШИФЪР
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И 

СПЕЦИАЛНОСТИ
ПРОФЕСИОНАЛЕН 

БАКАЛАВЪР
БАКАЛАВЪР МАГИСТЪР

МАГИСТЪР СЛЕД 
ОКС БАКАЛАВЪР

ОБЩО

1 2 3 4 5 6

5.7
Проф. направление Архитектура, строителство 
и геодезия

1. сп. Архитектура - регулирана специалност 1
2. сп. Строителство на сгради  и съоръжения 1
3. сп. Урбанизъм 1
4. сп. Устройство и управление на земи и имоти 1

ВСИЧКО: 2 2 4

Информацията е валидна към дата: 17 октомври 2016 г.

за записаните в първи курс студенти, приети по реда на ПМС № 228/1997 г. на местата, утвърдени с т. 6 от РМС № 328 от 03.05.2016 г., по професионални 
направления и специалности, за учебната 2016-2017 година

(висше училище)
Университет по архитектура, строителство и геодезия

гр. София

С П Р А В К А
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СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС  
 
 В таблиците по-долу са представени данни за броя на записалите (действащи) студенти 
по факултети за трите последни учебни семестъра – летен семестър на учебната 2015/2016 г. и 
двата семестъра на настоящата 2016/2017 учебна година. Прекъсналите и семестриално 
завършилите студенти, но неположили изпити и нямащи право да вземат дипломно задание, не 
са включени в справката, тъй като учебен процес се провежда само с действащите студенти, 
записали съответния учебен семестър и заплатили семестриална такса.  
 

Брой обучаващи се студенти за летен семестър 
2015/2016 г., без прекъснали и сем. завършили с 

неположени изпити 

Факул-
тет 

Обучение 
в потоци и 
групи по 
заповед 

Платени 
маги-

стратури

Записани 
дипло-
манти 

Общо 

АФ 824  46 870 

СФ 690 28 168 886 

ФТС 217 10 72 299 

ХТФ 213 3 70 286 

ГФ 365 2 71 438 

Общо 2309 43 427 2779 

 
 

Брой обучаващи се студенти за зимен семестър 
2016/2017 г., без прекъснали и сем. завършили с 
неположени изпити 

Брой обучаващи се студенти за летен семестър 
2016/2017 г., без прекъснали и сем. завършили с 

неположени изпити 

Факул-
тет 

Обучение 
в потоци и 
групи по 
заповед 

Платени 
маги-

стратури 

Записани 
дипло-
манти 

Общо 
Факул-
тет 

Обучение в 
потоци и 
групи по 
заповед 

Платени 
маги-

стратури 

Записани 
дипло-
манти 

Общо 

АФ 812  146 958 АФ 801  65 866 

СФ 873 31 87 991 СФ 693 21 98 812 

ФТС 236 6 39 281 ФТС 165 6 48 219 

ХТФ 248 4 26 278 ХТФ 169 9 52 230 

ГФ 466 2 22 490 ГФ 372  61 433 

Общо 2635 43 320 2998 Общо 2200 36 324 2560 

 

 

 Предвид тенденцията през последните години да се увеличава броят на прекъсналите 
студенти поради незаверка на семестъра и/или невзети голям брой изпити, както и тревожният 
факт, че значителен брой студенти от долните курсове напускат УАСГ, през януари т.г. 
Академичният съвет по предложение на деканите на факултети взе решение от летния семестър 
на настоящата учебна година студентите да бъдат записвани при значително облекчени 
условия, вкл. и тези, неполучили заверка. Въведе се два вида записване: 
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 С академична заверка – само за студентите, изпълнили задълженията си по учебния 
план и получили заверка по всички дисциплини от предходния семестър; 

 С административна заверка – за останалите студенти. 

 Този регламент е въведен за срок от една учебна година – до следващия летен семестър 
на 2017/2018 г., след което ще се направи анализ и преценка относно целесъобразността и 
ефективността на това решение. 

 В връзка с това апелираме към всички преподаватели, които провеждат занятия в 
долните курсове, където броят на прекъсналите и напускащи студенти е най-голям, особено в 
инженерните факултети, да преосмислят учебните си програми, да обръщат повече внимание на 
студентите, да предоставят допълнителни часове за консултации и повече приемно време, така 
че студентите да имат възможност да наваксват пропуските си и по-успешно да овладяват 
преподавания материал. 

 В следващата таблица са представени данни за броя на дипломираните студенти през 
изминалите две дипломни сесии – летен семестър на 2015/2016 г. и зимен семестър на 
2016/2017 г., с успеха от дипломирането. Считаме, че резултатите са добри, като процентът на 
дипломираните в срок студенти за лятната сесия (която се явява първа редовна сесия за 
инженерните факултети, както и за сп. „Урбанизъм” – бакалаври, и втора дипломна сесия за сп. 
„Архитектура”) е 85 %, а успехът на завършилите студенти – мн. добър (4,81). За зимната сесия 
на настоящата учебна година процентът на дипломираните студенти в срок от Архитектурен 
факултет е на практика 100% (за тях това е първа редовна дипломна сесия), дипломираните в 
срок студенти от кратките магистърски програми е 90%, а успехът на дипломантите като цяло 
за УАСГ отново е мн. добър (4,65). Традиционно, най-висока успеваемост показват 
дипломантите от Архитектурен факултет.  
 

брой дипломирани студенти и успех 

Специалности  

Зимна 
сесия  
2016/ 

2017 г. 

Успех от 
дипло-

мирането 

От тях в 
срок 

Лятна 
сесия 2015/

2016 г. 

Успех от 
дипло-

мирането  

От тях в 
срок 

Архитектура 117 5,06 117 31 4,95  
Урбанизъм Б    12 5,11 12 
Урбанизъм М 6 5,54 6 4 5,56  
ССС 68 4,45  97 4,75 89 
ССС – англоезично  3 4,58  8 5,00 8 
ТС 26 4,75  69 4,90 65 
ТС – немскоез.     13 5,00 9 
ВиК 15 4,02  43 4,75 43 
ХТС 5 4,70  10 4,72 10 
ХМС 4 4,75  6 5,21 6 
ХС – немскоезично    5 3,90 5 
Геодезия 13 4,48  48 4,82 48 
Геодезия – зад.  3 3,83  4 4,31 3 
УУЗИ    10 4,56 10 
Кратки платени 
магистърски 
програми  по чл. 21 
от ЗВО 

10 5,02 9 27 4,62 22 

ОБЩО УАСГ: 270 4,65 132 387 4,81 330 
 

 През периода януари 2016 – април 2017 г. се отчита намален интерес към платените 
магистратури за кандидати със завършено висше образование, независимо от факта, че се 
увеличи броят на предлаганите магистърски програми. Вероятната причина за това е високата 
семестриална такса от 1400 лв., която е изчислена на база издръжката на обучението и на 
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неговата ефективност при малък брой обучаващи се и на този етап не може да бъде намалена. 
За учебната 2016/2017 г. в УАСГ се предлагат 24 магистърски програми, разпределени по 
факултети както следва: 

 Архитектурен факултет 

 Урбанизъм; 

 Архитектурна теория и критика (на английски език); 

 Съвременна архитектурна технология  (на английски език); 

 Пространствено планиране. 

 Строителен факултет 

 Конструктивно инженерство; 

 Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения; 

 Изследване и проектиране на строителни конструкции; 

 Управление на проекти в строителството; 

 Енергийна ефективност в строителството; 

 Софтуерни технологии в строителството. 

 Хидротехнически факултет 

 Водоснабдяване и канализация – Пречистване на води; 

 Водоснабдяване и канализация – ВК мрежи и съоръжения; 

 Хидротехническо строителство; 

 Хидромелиоративно строителство; 

 Управление на водни ресурси; 

 Инфраструктурно инженерство, специализация Хидростроителство, съвместно 
обучение с ТУ – Виена и две дипломи – българска и австрийска; 

 Газоснабдяване; 

 Проектиране, изграждане и експлоатация на газопреносни системи. 

 Факултета по транспортно строителство 

 Геотехническо инженерство; 

 Транспортно строителство; 

 Инфраструктурно инженерство, специализация Транспортно строителство, 
съвместно обучение с ТУ – Виена и две дипломи – българска и австрийска. 

 Геодезически факултет 

 Управление на европейски инфраструктурни проекти; 

 Кадастър; 

 Фотограметрия и пространствени информационни системи. 

От предстоящата учебна 2017/2018 г. се откриват и две нови магистратури – по 
Инженерна екология към ХТФ и по Управление и технологии на проекти в транспортната 
инфраструктура към ФТС. 
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УЧЕБНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УАСГ  
 
 В таблична форма са представени обобщените данни за учебното натоварване по катедри 
и факултети и броят на хоноруваните часове, изпълнени от редовни преподаватели и външни 
(хонорувани) преподаватели за изминалата учебна 2015/2016 година, разпределени по дейности 
от учебните планове – аудиторни часове, учебни практики, ръководство на дипломанти и 
докторанти. Общо за УАСГ броят на хоноруваните часове, отнесени към съществуващото 
нормативно натоварване, спрямо броя на редовните преподаватели, е 59,2%, от които 34,6% са 
от външни преподаватели. С най-висок процент хонорувани часове е АФ – 106,5%, следван от 
ГФ – 60%, СФ – 47,7%, ЦПЛ и ЦФКС – 43,2%, ФТС – 38,1% и ХТФ – 29,2%. 

 Тук трябва да отбележим, че изпълнението, отчитането и заплащането на часовете 
е в пряка зависимост от няколко фактора: 

 Заложените хорариуми в учебните планове; броят на специализациите в специалностите 
и заложените хорариуми към всяка специализация; 

 Броят на студентите по отделните специалности; броят на обучаваните докторанти; 

 Правилата за разпределението на студенти по потоци, групи и подгрупи в отделните 
специалности; както и формираните групи за обучение на студентите по чужди езици и 
за задължителните занимания по спорт; 

 Провеждането и отчитането на практическото обучение съобразно хорариумите на всяка 
практика (учебна, учебно-производствена и др. вид практика от учебните планове); 

 Правилата за заплащане на обучението на чужд език в чуждоезиковите специалности, 
както и за обучението на чуждестранните студенти по програма Еразъм; 

 Преподавателските норми. 

Предвид финансовото състояние на УАСГ, от летен семестър на миналата учебна година 
Академичният съвет взе решение за въвеждане на антикризисни мерки, като бяха увеличени 
нормите на хабилитираните преподаватели и на тези по езици и спорт, въведоха се правила за 
редукция на часовете при обучение на малък брой студенти, увеличиха се часовете на 
докторантите, които водят часове без заплащане (до 120 часа годишно), не се изплащат 
наднормени часове на преподавателите на ръководни длъжности, бяха освободени 
преподаватели, навършили пенсионна възраст, не се хоноруват часове от ръководство и 
класирания на спортни отбори, отпадна отчитането и изплащането на часове за изпитване на 
студенти. 

 От летен семестър на 2015/2016 г. се въведе строг първичен контрол преди 
сключването на гражданските договори с хоноруваните преподаватели на база издадената 
заповед за броя на студентите по потоци, групи и подгрупи и приетите редукции. В 
гражданските договори, освен дейностите по провеждане на часове, се включиха и другите 
задължителни дейности към всеки учебен процес, като консултации, заверки и провеждане 
на изпити. Изплащането на часовете на хоноруваните преподаватели вече се извършва след 
изпълнение на цялата възложена дейност и според финансовите възможности на УАСГ. 

 От настоящата учебна 2016/2017 г. се прие нова Наредба за определяне на 
нормативната и наднормативната заетост на преподавателския състав, в сила до 
следващата 2017/2018 учебна година, по която ще се отчитат и заплащат часовете след 
приключване на настоящата учебна година. В нея, освен приетите антикризисни мерки, беше 
направен съществен анализ и се актуализираха правилата при отчитането на всички дейности, 
свързани с учебната работа. Възприеха се и нови правила за отчитане на практическото 
обучение на студентите, както и на обучението на чужд език. 
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лекции
упраж-
нения

учебни 
практики 

дипло-
манти

докто-
ранти

ОБЩО 
(приравн. в 

упр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

редовни преподаватели 29416,5 2969 29303,3 502 2687,5 1130 39560,8 10144,3 34,5%

хонорувани преподаватели 973 18672,8 270 210 75 21173,8 21173,8 72,0%

ОБЩО: 60734,6 31318,1 106,5%
2 СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

редовни преподаватели 29861,5 7045,25 18517,45 975,5 2327 1140 37050 7189 24,1%

хонорувани преподаватели 1366 3640 169 313 200 7054 7054 23,6%

ОБЩО: 44104 14243 47,7%
3  ФАКУЛТЕТ ПО  ТРАНСПОРТНО  СТР-ВО

редовни преподаватели 18003 5250,2 9395,02 588 1398 451 22332,42 4329,42 24,0%

хонорувани преподаватели 224 1652,5 48 183 200 2531,5 2531,5 14,1%

ОБЩО: 24863,92 6860,92 38,1%
4 ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

редовни преподаватели 17269 3952,65 9574,66 682,5 1575 502 20239,46 2970,46 17,2%

хонорувани преподаватели 447,775 1006,163 0 165 0 2066,713 2066,713 12,0%

ОБЩО: 22306,17 5037,173 29,2%
5 ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

редовни преподаватели 16430 3563 9503,5 2468 915 340 20352,5 3922,5 23,9%

хонорувани преподаватели 1141 2061,25 1200 225 160 5928,25 5928,25 36,1%

ОБЩО: 26280,75 9850,75 60,0%
6 ЦЕНТРОВЕ по ПЛ и ФКС

редовни преподаватели 10417 300 11071,3 0 0 0 11671,3 1254,3 12,0%

хонорувани преподаватели 180 2884,9 0 0 0 3244,9 3244,9 31,2%

ОБЩО: 14916,2 4499,2 43,2%
УАСГ - ОБОБЩЕНА СПРАВКА

редовни преподаватели 121397 23080,1 87365,23 5216 8903 3563 151207 29810 24,6%
хонорувани преподаватели 4331,775 29917,61 1687 1096 635 41999,163 41999,163 34,6%

ОБЩО УАСГ: 193206 71809 59,2%

% хонору-
вани часове 
спрямо год. 

норма

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 

№ 
по 
ред

Факултет                               
катедра

годишна 
норма

Изпълнение
Хонорувани 
часове,      
брой

НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 
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лекции
упраж-
нения

учебни 
практики 

дипло-
манти

докто-
ранти

ОБЩО 
(приравн. в 

упр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Градоустройство

редовни преподаватели 4975,5 824 5375,4 112 407,5 500 8042,9 3067,4 61,7%

хонорувани преподаватели 348 1831 2527 2527 50,8%

Общо за катедрата: 10569,9 5594,4 112,4%
2 Жилищни сгради

редовни преподаватели 3681 124 3214,4 615 180 4257,4 576,4 15,7%

хонорувани преподаватели 18 1384 1420 1420 38,6%

Общо за катедрата: 5677,4 1996,4 54,2%

3 Интериор и дизайн в архитектурата

редовни преподаватели 2258 348 2230 525 20 3471 1213 53,7%

хонорувани преподаватели 72 3046 3190 3190 141,3%

Общо за катедрата: 6661 4403 195,0%

4 Технология на архитектурата

редовни преподаватели 3991 527 3446 120 375 110 5105 1114 27,9%

хонорувани преподаватели 32 3099 90 15 3268 3268 81,9%

Общо за катедрата: 8373 4382 109,8%

5 История и теория на архитектурата

редовни преподаватели 3876 430 2940,4 210 210 280 4500,4 624,4 16,1%

хонорувани преподаватели 122 2700 2944 2944 76,0%

Общо за катедрата: 7444,4 3568,4 92,1%

6 Обществени сгради

редовни преподаватели 2736 96 2754,1 435 3381,1 645,1 23,6%

хонорувани преподаватели 102 1858,8 165 2227,8 2227,8 81,4%

Общо за катедрата: 5608,9 2872,9 105,0%

7 Промишлени и аграрни сгради

редовни преподаватели 4128 620 4228 120 40 5628 1500 36,3%

хонорувани преподаватели 279 1182 30 75 1845 1845 44,7%

Общо за катедрата: 7473 3345 81,0%

8 Рисуване и моделиране

редовни преподаватели 3771 5115 60 5175 1404 37,2%

хонорувани преподаватели 3572 180 3752 3752 99,5%

Общо за катедрата: 8927 5156 136,7%

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ - ОБЩО

редовни преподаватели 29416,5 2969 29303,3 502 2687,5 1130 39560,8 10144,3 34,5%

хонорувани преподаватели 0 973 18672,8 270 210 75 21173,8 21173,8 72,0%

ОБЩО: 60734,6 31318,1 106,5%

% хонору-
вани часо-
ве спрямо 
год. норма

НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА - АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Изпълнение

годишна 
норма

Факултет                             
катедра

№ 
по 
ред

Хонору-
вани 

часове, 
брой
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лекции
упраж-
нения

учебни 
практики 

дипло-
манти

докто-
ранти

ОБЩО 
(приравн. в 

упр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Автоматизация на инженерния труд

редовни преподаватели 3693 711,75 2425,25 15 100 3963,75 270,75 7,3%

хонорувани преподаватели 55 64 174 174 4,7%

Общо за катедрата: 4137,75 444,75 12,0%
2 Масивни конструкции

редовни преподаватели 6267 1767,35 3488,05 147,5 1057 240 8467,25 2200,25 35,1%

хонорувани преподаватели 26 1562 150 1764 1764 28,1%

Общо за катедрата: 10231,25 3964,25 63,3%

3 Метални, дървени и пластм. констр.

редовни преподаватели 5354 1139 3625 120 467 280 6770 1416 26,4%

хонорувани преподаватели 69 30 40 208 208 3,9%

Общо за катедрата: 6978 1624 30,3%

4 Организация и икономика на стр-вото

редовни преподаватели 3711 1087 2194 320 619 170 5477 1766 47,6%

хонорувани преподаватели 634 807 40 64 60 2239 2239 60,3%

Общо за катедрата: 7716 4005 107,9%

5 Строителна механика

редовни преподаватели 5966 1391 3912,5 60 89 200 7043,5 1077,5 18,1%

хонорувани преподаватели 28 285 15 356 356 6,0%

Общо за катедрата: 7399,5 1433,5 24,0%

6 Строителни материали и изолации

редовни преподаватели 2988 667,15 1804,65 24 110 3272,95 284,95 9,5%

хонорувани преподаватели 73 238 384 384 12,9%

Общо за катедрата: 3656,95 668,95 22,4%

7 Технология и механизация на стр-вото

редовни преподаватели 1882,5 282 1068 328 56 40 2056 174 9,2%

хонорувани преподаватели 481 654 114 99 100 1929 1929 102,5%

Общо за катедрата: 3985 2103 111,7%

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ - ОБЩО

редовни преподаватели 29861,5 7045,25 18517,45 975,5 2327 1140 37050 7189 24,1%

хонорувани преподаватели 0 1366 3640 169 313 200 7054 7054 23,6%

ОБЩО: 44104 14243 47,7%

% хонору-
вани часо-
ве спрямо 
год. норма

НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА - СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

№ 
по 
ред

Факултет                             
катедра

годишна 
норма

Изпълнение Хонору-
вани 

часове, 
брой

 



 

лекции
упраж-
нения

учебни 
практики 

дипло-
манти

докто-
ранти

ОБЩО 
(приравн. 
в упр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Железници

редовни преподаватели 1995 758,5 1144,5 68 345 3074,5 1079,5 54,1%

хонорувани преподаватели 72 15 87 87 4,4%

Общо за катедрата: 3161,5 1166,5 58,5%
2 Пътища

редовни преподаватели 3696 711,2 1952,62 60 675 265 4375,02 679,02 18,4%

хонорувани преподаватели 32 60 48 165 180 517 517 14,0%

Общо за катедрата: 4892,02 1196,02 32,4%

3 Геотехника

редовни преподаватели 3678 660,5 2065,4 344 51 88 3869,4 191,4 5,2%

хонорувани преподаватели 52 52 52 1,4%

Общо за катедрата: 3921,4 243,4 6,6%

4 Математика

редовни преподаватели 4344 1416 2059 4891 547 12,6%

хонорувани преподаватели 1159,5 1159,5 1159,5 26,7%

Общо за катедрата: 6050,5 1706,5 39,3%

5 Обществени науки

редовни преподаватели 2046 954 754 2662 616 30,1%

хонорувани преподаватели 160 49 369 369 18,0%

Общо за катедрата: 3031 985 48,1%

6 Транспортни съоръжения

редовни преподаватели 2244 750 1419,5 116 327 98 3460,5 1216,5 54,2%

хонорувани преподаватели 32 260 3 20 347 347 15,5%

Общо за катедрата: 3807,5 1563,5 69,7%

ФАКУЛТЕТ ПО  ТР. СТР-ВО  - ОБЩО

редовни преподаватели 18003 5250,2 9395,02 588 1398 451 22332,42 4329,42 24,0%

хонорувани преподаватели 0 224 1652,5 48 183 200 2531,5 2531,5 14,1%

ОБЩО: 24863,9 6860,92 38,1%

% хонору-
вани часо-
ве спрямо 
год. норма

НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА - ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП. СТР-ВО

№ 
по 
ред

Факултет                             
катедра

годишна 
норма

Изпълнение Хонору-
вани 

часове, 
брой
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лекции
упраж-
нения

учебни 
практики 

дипло-
манти

докто-
ранти

ОБЩО 
(приравн. в 

упр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Водоснабд., канализация и преч. водите

редовни преподаватели 4718 1113,1 2808,4 167,5 910 140 6252,1 1534,1 32,5%

хонорувани преподаватели 136 135 407 407 8,6%

Общо за катедрата: 6659,1 1941,1 41,1%
2 Хидротехника

редовни преподаватели 2157 553,55 1127,4 195 360 40 2829,5 672,5 31,2%

хонорувани преподаватели 193,9 31,75 15 434,55 434,55 20,1%

Общо за катедрата: 3264,05 1107,05 51,3%

3 Хидромелиорации

редовни преподаватели 1489 541 563 43 285 20 1993 504 33,8%

хонорувани преподаватели 15 15 15 1,0%

Общо за катедрата: 2008 519 34,9%

4 Хидравлика и хидрология

редовни преподаватели 2771 483 1199,4 277 20 210 2672,4 -98,6 -3,6%

хонорувани преподаватели 59,75 20,625 140,125 140,125 5,1%

Общо за катедрата: 2812,525 41,525 1,5%

5 Техническа механика

редовни преподаватели 3945 745 2606 92 4188 243 6,2%

хонорувани преподаватели 0 0 0,0%

Общо за катедрата: 4188 243 6,2%

6 Физика

редовни преподаватели 2189 517 1270,46 2304,46 115,46 5,3%

хонорувани преподаватели 58,125 953,788 1070,038 1070,038 48,9%

Общо за катедрата: 3374,498 1185,498 54,2%

ХИДРОТЕХН. ФАКУЛТЕТ - ОБЩО

редовни преподаватели 17269 3952,65 9574,66 682,5 1575 502 20239,46 2970,46 17,2%

хонорувани преподаватели 0 447,775 1006,163 0 165 0 2066,713 2066,713 12,0%

ОБЩО: 22306,2 5037,17 29,2%

% хонору-
вани часо-
ве спрямо 
год. норма

НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА - ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

№ 
по 
ред

Факултет                             
катедра

годишна 
норма

Изпълнение Хонору-
вани 

часове, 
брой
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лекции
упраж-
нения

учебни 
практики 

дипло-
манти

докто-
ранти

ОБЩО 
(приравн. 
в упр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Висша геодезия

редовни преподаватели 2253 507 1292 380 60 160 2906 653 29,0%

хонорувани преподаватели 42 8 252 40 384 384 17,0%

Общо за катедрата: 3290 1037 46,0%
2 Геодезия и геоинформатика

редовни преподаватели 3664 739 2612 864 285 5239 1575 43,0%

хонорувани преподаватели 257 533,25 616 30 80 1773,25 1773,25 48,4%

Общо за катедрата: 7012,25 3348,25 91,4%

3 Приложна геодезия

редовни преподаватели 3231 490,5 1786 632 165 3564 333 10,3%

хонорувани преподаватели 84 341 180 60 749 749 23,2%

Общо за катедрата: 4313 1082 33,5%

4 Дескриптивна геометрия и техн.чертане

редовни преподаватели 1898 372 1291 2035 137 7,2%

хонорувани преподаватели 628 628 628 33,1%

Общо за катедрата: 2663 765 40,3%

5 Земеустройство и аграрно развитие

редовни преподаватели 2162 689,5 852,5 202 135 40 2608,5 446,5 20,7%

хонорувани преподаватели 732 430 38 135 40 2107 2107 97,5%

Общо за катедрата: 4715,5 2553,5 118,1%

6 Фотограметрия и картография

редовни преподаватели 3222 765 1670 390 270 140 4000 778 24,1%

хонорувани преподаватели 26 121 114 287 287 8,9%

Общо за катедрата: 4287 1065 33,1%

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - ОБЩО

редовни преподаватели 16430 3563 9503,5 2468 915 340 20352,5 3922,5 23,9%

хонорувани преподаватели 0 1141 2061,25 1200 225 160 5928,25 5928,25 36,1%

ОБЩО: 26280,8 9850,75 60,0%

% хонору-
вани часо-
ве спрямо 
год. норма

НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА - ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

№ 
по 
ред

Факултет                               
катедра

годишна 
норма

Изпълнение Хонору-
вани 

часове, 
брой
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лекции
упраж-
нения

учебни 
практики 

дипло-
манти

докто-
ранти

ОБЩО 
(приравн. в 

упр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Център по приложна лингвистика

редовни преподаватели 5336 300 5482,3 6082,3 746,3 14,0%

хонорувани преподаватели 180 2644,9 3004,9 3004,9 56,3%

Общо за ЦПЛ: 9087,2 3751,2 70,3%
2 Център по физическа култура и спорт

редовни преподаватели 5081 5589 5589 508 10,0%

хонорувани преподаватели 240 240 240 4,7%

Общо за ЦФКС:: 5829 748 14,7%

ДВАТА ЦЕНТЪРА - ОБЩО

редовни преподаватели 10417 300 11071,3 0 0 0 11671,3 1254,3 12,0%

хонорувани преподаватели 0 180 2884,9 0 0 0 3244,9 3244,9 31,2%

ОБЩО: 14916,2 4499,2 43,2%

% хонору-
вани часо-
ве спрямо 
год. норма

НОРМАТИВНА И НАДНОРМАТИВНА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  В УАСГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 

Изпълнение

годишна 
норма

Център
№ 
по 
ред

Хонору-
вани 

часове, 
брой

ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА И ЦЕНТЪР ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 
 
 
 
 
 



 В резултат на предприетите оптимизационни мерки само в рамките на един семестър 
(летен на 2015/2016 г.) се реализираха чувствително по-малко изплатени наднормени часове, 
както на редовните, така и на хоноруваните преподаватели. Ефектът от реализирани икономии 
от оптимизирания учебен процес след приключване на настоящата учебна година, се очаква да 
бъде по-значителен, тъй като ще бъдат обхванати вече два учебни семестъра. 

 Приемането и осъществяването на оптимизационни мерки в учебния процес в 
условията на финансова криза и на застрашително намаляващ общ брой студенти, 
колкото и да е трудно, е наложително. 
 
 ЦЕНТЪР ПО КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ 
 
 През 2017г. с решение на Академичния съвет беше създаден Център по качество и 
акредитация. Беше приет правилник за работата на този център. Създаването на Центъра по 
качество и акредитация е продиктувано от провежданата държавна политика за все по-пълно 
отчитане на качеството при оценяване на висшите училища. Ръководител на центъра е проф. 
д.т.н. инж. Станислав Василев. 

 Основните дейности на Центъра по качество и акредитация от създаването му до сега са: 

 Създадена беше организация за изработване и предаване на документите, необходими за 
акредитацията на докторските програми в УАСГ. На 24 март в НАОА бяха подадени 
заявления за акредитация на 24 докторски програми. Тук трябва да се отбележи, че по 
редица причини подаването на документите закъсня прекалено много. Трудностите при 
подготовката на документите за акредитация бяха много големи, поради променените 
критерии и формуляри , разработени от НАОА. Трябва да отбележим, че ръководителят 
на Центъра по качество и акредитация се справи много успешно с възникналите 
проблеми; 

 Изработени бяха 25 шаблона за документи по акредитацията на докторските програми; 

 Осигурени бяха необходимите материали за предаване на документите; 

 Разработен е Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ, приет на АС на 22 март 2017 
година (протокол № 17); 

 Разработен беше комплект 6 документа за отчитане работата на докторантите, в т.ч. 
индивидуален план, тримесечни и годишни отчети на докторантите, атестационна карта 
на докторант и др. Документите са изпратени в деканатите на всички факултети за 
разглеждане и корекции. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И СЛЕДДИПЛОМНООБУЧЕНИЕ (ЦЕСО) 
 
 През изтеклия период дейността на Центъра за електронно и следдипломно обучение 
при УАСГ бе свързана с администриране на различни алтернативни форми на обучение като 
курсове за следдипломна квалификация, няколко специализации и провеждане на 
предварителни дейности по подготовка за провеждане на летен университет през настоящата 
година. 

 Следдипломно обучение. 

По традиция най-голям интерес към възможностите, които предлага Центърът за 
електронно и следдипломно обучение, имаше към курсовете за повишаване на квалификация. 

 Курсове с най-голямо посещение бяха тези в областта на архитектурното моделиране – 
Autocad, 3dStudioMAX, Arhicad, AutodeskREVITи др. 
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 Сравнително добър интерес имаше към някои нови курсове, които се провеждат за първи 
път от центъра, като – „Управление на строителни отпадъци“, „Въведение в Епанет“ и др. 
Завършено бе обучението на последните курсисти по „Одитор пътна безопасност“в центъра. 

 За съжаление намаля интересът към курсове, традиционно провеждани през минали 
години, като курсовете за овладяване на програми за статичен и динамичен анализ на 
конструкциите – SAP2000, RSAP (Robot Millennium), Ansys и др. Една от причините е 
намалелият брой студенти от инженерните факултети, традиционни участници в подобни 
курсове. Не можа да се събере и необходимият минимален брой курсисти за провеждане на 
езикови курсове от Центъра по приложна лингвистика. 

 Специализации 

 През годините интересът към тази форма на обучение намалява. През 2016 година има 
само един, който е зачислен в специализация за целия университет и една защитена 
специализация от специализант, зачислен през миналата година. 

 Дейности по подготовка на нови курсове 

 УАСГ е един от шестте университета на териториален принцип, който е оторизиран да 
провежда курсове по „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“. През 
отчетния период Директорът на центъра участва в 5 заседания на междууниверситетската 
комисия, които завършиха с подписването на меморандум. Предстои стартирането на 
провеждане на курсове по тази специалност за което има заявен интерес. 

 Търсят се лектори и се подготвят програми по други дисциплини, за които има заявен 
интерес, като „Организация на обществени поръчки“, „Кандидатстване за и управление на 
Европейски програми през новия програмен период“ и др. 

 Участие в обществени поръчки 

 През периода центърът участва в една обществена поръчка за обучение на служители на 
НЕК – Пловдив. Процедурата все още не е приключила. 

 Подготовка на дейности по провеждане на летен университет 

 Центърът електронно и следдипломно обучение ще администрира провеждането на 
Летен университет по Архитектура за студенти от Индия. Заявени са 50 участника, за които се 
подготвят по два двуседмични курса. Предстои обучението да се проведе през юни. 

 Финансов отчет за отчетния период 

 Най-важните извадки от финансовия отчет са следните: 

Приходи за периода януари 2016 – март 2017 г. 

 Общо   –  57.870,50лв. (50.260,91 за 2015 г.) 

Разходи запериода (хонорари, материали, консумативи и др.) 

 Общо    –  26.932,35лв. (23.907,79 за 2015 г.) 

Остатък за университета 

    –  30.938,15 лв. (26.353,12 за 2015) 

 Въпреки трудния период, през годината се наблюдава известно увеличение на остатъка, 
попълващ бюджета на УАСГ, който през 2014 г. е бил 22.237,77 лв., 26.353,12 за 2015 и 
30.938,15 за 2016. 

 Инспектори към ЦЕСО 

 Техническите дейности в центъра се извършват от Сия Христова, която все още 
изпълнява ангажиментите си и в сектор „Материално-техническо снабдяване“. 
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НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ 
 

„УАСГ-ЦНИП” ЕООД 
 

 През 2015 г. направлението по проектиране на ЦНИП при УАСГ беше трансформирано в 
търговско дружество „УАСГ-ЦНИП” ЕООД с едноличен собственик Университетът по 
архитектура строителство и геодезия–София. Дружеството беше регистрирано по Търговския 
закон. По този начин се улесни процедурата за участие на работните колективи в различни 
обществени поръчки. 

 През 2016 г. чрез „УАСГ-ЦНИП” ЕООД са сключени 54 нови договора за проектантски, 
консултантски и експертни услуги на обща стойност 547 005 лева. По факултети договорите се 
разпределят както следва: Архитектурен – 2, Строителен – 43, Хидротехничиски – 4, 
Транспортно строителство – 2 и Геодезически – 3. 

 Продължават реализацията по 3 договора от предходни години. 

 Реализирани са и услуги по фактура на стойност 150 849 лева. 

 Разпределението на приходите по договорите и разходите по обслужването им са дадени 
в Таблица 1, като са сравнени с предходни периоди от 2011 г. до момента 

Таблица 1 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Година 2016  
Реализация ЦНИП 

при 
УАСГ 

ЦНИП 
при 
УАСГ 

ЦНИП
при 
УАСГ 

ЦНИП
при 
УАСГ 

ЦНИП
при 
УАСГ 

„УАСГ
-

ЦНИП
” 

ЕООД 

Реализация УАСГ-
ЦНИП” 
ЕООД 

1 Приходи по 
договори в лв 

12215402003704 1325946 1458883 942243 302016 
Приходи по 
договори в лв 

1 333 452

2 Разходи за 
хонорари по 
договори в лв 

10998421804858 1193561 1312995 851846 278094 
Разходи за 
хонорари по 
договори в лв 

1 228 787

3 Административ
ни разходи в лв. 

70890 
(5,80%) 

92238 
(3,11%)

79775 
(6,01%)

75665 
(5,19%)

71628 
(5,75%) 

Административ
ни разходи в лв.

27075 
(2,03%)

 Заплати  и 
осигуровки 
служители 
ЦНИП 

55400 57500 61750 63250 63356 

Заплати  и 
осигуровки 
служители 
ЦНИП 

25860 

 Материални 
разходи ЦНИП-
поддръжка 
софтуер, 
проектантски 
застраховки, 
акредитация 
лаборатории, 
лицензиране по 
ISO, пощенски 
услуги и др. 

15490 34738 15797 12415 8272 

Материални 
разходи ЦНИП-
поддръжка 
софтуер, 
проектантски 
застраховки, 
акредитация 
лаборатории, 
лицензиране по 
ISO, пощенски 
услуги и др. 

1215 

 Извънредни - - 2228 - - Извънредни - 
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разходи разходи 
4 Годишен  
финансов 
резултат  

50808 106168 66113 70223 42691 
Годишен  
финансов 
резултат 

77590 

5 Данък върху 
приходите (1,5% 
върху т.1) 

18323 30056 19889 21884 18663 
Данък печалба 
10% 

7759 

6 Остатък в 
УАСГ 

32485 76112 46224 48339 24028 Остатък 
69831 
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 Въз основа на направения анализ се установява, че реализираните приходи от договори 
за проектантска, консултантска и експертна дейност са съизмерими със средните нива на 
приходите от периода 2011-2015 г. С настъпване на финансовата криза и ограничаване на 
пазарния дял на отрасъла „Строителство”, се забелязва определен спад, който се запазва без 
съществени промени до момента. 

 Административните разходи се формират от разходи за заплати и осигуровки на 
работещия в „УАСГ-ЦНИП” ЕООД персонал, както и от допълнителни разходи, свързани с 
проектантски застраховки, поддържане на сертификацията по системата на ISO, вноски за 
поддържане акредитацията на акредитирани лаборатории, пощенски услуги, канцеларски 
материали, копирни услуги и поддържане на финансовия софтуер. 

 Административните разходи за 2016 г. са на стойност 27075 лева и възлизат на 2,03% от 
реализацията по договори, което е най-ниският процент от 2004 г. до сега. Този нисък 
относителен дял на административните разходи е реализиран в резултат на оптимизиране на 
щатния персонал „УАСГ-ЦНИП” ЕООД. 

 

 

 
24



 

0

1

2

3

4

5

6

7

П
р
о
ц
е
н
т 
о
т 
п
р
и
х
о
д
и

, л
в

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Година 

Административни разходи % от приходи

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

О
ст
ат
ъ
к,

 л
в

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Година 

Остатък

 

 

 

 

 

 

 

 Сумите, които остават във вид на отчисления за УАСГ, след приспадане на 
административните разходи и данъчните ставки, са посочени в т.6 на Таблица 1. През 2016 г. 
остатъкът е 69831, като се разпределя по 50% съответно за УАСГ и „УАСГ-ЦНИП” ЕООД, 
съгласно приетия правилник. 

 Най-голям относителен дял в работата на „УАСГ-ЦНИП” ЕООД имат представените 
работни колективи от Хидротехнически и Строителен факултети. В Таблица 2 са посочени 
данни за участие на отделните факултети в проектантската, експертна и консултантска дейност, 
администрирана от „УАСГ-ЦНИП” ЕООД за отчетния период, като са сравнени с подобни за 
различните периоди от 2011г. до сега. Необходимо е да се отбележи, че от Архитектурен 
факултет са подписани 2 нови договора, но все още не са получили реализация през 2016 г. 
 

Таблица 2 

−   
Факултети  

− Реализация
за периода 2011-

2015 в 
− лв 

− Реализация
за периода 2011-

2015 в 
− % 

− Реализация
за 2016 г. общо в 

−  лв  

− Реализация
за 2016 по 

факултети в 
− % 

Архитектурен − 211 696 − 4,42 − - − 0 

Строителен − 2 565 925 − 53,59 − 372403 − 27,93 

Транспортно 
строителство 

− 773 558 − 16,15 − 109217 − 8,19 

Хидротехнически − 987 955 − 20,63 − 776832 − 58,26 

Геодезически − 249390 − 5,21 − 75000 − 5,62 

Общо факултети − 4788524 − 100,00 − 1333452 − 100,00 

УАСГ- ЦНИП − - − - − - − - 

Всичко − 4788524 − 100% − 1333452 − 100% 
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 Необходимо е да се отбележат наши преподаватели, ръководители на колективи, които 
имат най-сериозно участие в представените финансови резултат през 2016 г. Това са проф. Иван 
Калчев, проф. Владимир Костов, проф. Димитър Назърски, проф. Богомил Петров, доц.Иван 
Ростовски, доц. Иван Дойков,  доц.Валери Иванов, доц. Иван Марчоков и др. 

 През 2010 г. ЦНИП при УАСГ беше сертифициран по изискванията на ISO 9001, което 
създава предпоставки за подобряване организацията на работа и повишаване на конкурентно 
способността на звеното. През 2016 г. „УАСГ-ЦНИП” ЕООД, като търговско дружество, 
премина успешно нов одит и сертификация по изискванията на ISO 9001 за нов 3 годишен 
период. 

 Въз основа на анализ на извършената през отчетния период на 2016 г. дейност могат да 
бъдат направени следните основни изводи: 

 В „УАСГ-ЦНИП” ЕООД работи високо квалифициран екип от професионалисти, 
притежаващ необходимите знания и умения за планиране, организиране и отчитане на 
разнообразната проектантска, експертна, консултантска и изпитвателна дейност на 
центъра в условията на нарастващи инвестиционни изисквания и конкуренция; 

 През отчетния период търговското дружество „УАСГ-ЦНИП” ЕООД беше 
сертифицирано по стандартите на ISO 9001, което създаде предпоставки за подобряване 
организацията на работа и повишаване на конкурентно способността на звеното; 

 Въз основа на проведената проектантска, експертна, консултантска и изпитвателна 
дейност в рамките на „УАСГ-ЦНИП” ЕООД се създават предпоставки за утвърждаване 
авторитета на Университета и на неговия научен потенциал, при реализиране на 
основните строителни обекти за страната, както и при преодоляването на щетите при 
аварии и природни бедствия; 

 Създават се реални условия за реализиране на допълнителни доходи от значителен брой 
преподаватели и служители на Университета при утвърдени правила на разпределение, 
адекватни на икономическите приоритети на пазарната икономика; 

 Създава се реална възможност за закупуване на необходимата и съответстваща на 
съвременните условия на строителство изпитвателна апаратура, нормативни документи 
и дълготрайни материални активи за нуждите на присъщата на Университета учебна и 
научноизследователска дейност; 

 Създават се условия за формиране на комплексни колективи, способни да реализират 
качествена проектантска и експертна дейност, като по този начин повишават 
конкурентноспособността и възможностите за реализация при изграждането на големи 
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инфраструктурни и енергийни проекти, обследване на съществуващи хидротехнически и 
транспортни съоръжения, възстановяване на мощностите на промишлеността и др.; 

 С решение на Академичния съвет на УАСГ чрез активизиране на консултантска, 
експертна и проектантска дейност чрез „УАСГ-ЦНИП” ЕООД се намалява сумарната 
годишна нормативна заетост на участващите в реализираните договори. Реализацията се 
определя въз основа на постъпилите средства по договорите през изминалата финансова 
година. 

 Основните проблеми в дейността на „УАСГ-ЦНИП” ЕООД са свързани с: 

 Затруднено планиране на приходите при изпълнение на основните проектантски и 
експертни задачи в условията на финансова криза; 

 Броят на колективите и самостоятелните специалисти, които насочват и организират 
своята дейност чрез „УАСГ-ЦНИП” ЕООД все още е ограничен. Осъщественото 
сериозно финансиране по научната програма даде възможност на факултетите да закупят 
съвременно и скъпоструващо оборудване, което трябва пълноценно да бъде използвано 
и реализирано на пазара на услугите; 

 Необходимо е да се активизира дейността на факултетните ръководства с цел насочване 
на проектантски, експертни и консултантски колективи и отделни специалисти за 
реализиране на договори чрез „УАСГ-ЦНИП” ЕООД; 

 Необходимост от активна позиция на университетското ръководство и ръководството на 
„УАСГ-ЦНИП” ЕООД за отстояване нивото на марката на Университета и ограничаване 
на изолираните случаи, при които се допуска извършването на услуги без необходимата 
задълбоченост, пълнота и ангажираност към проблемите; 

 Да се направи инвентаризация на закупеното по проектантски и научни договори 
лабораторно и компютърно оборудване с цел безпрепятственото му използване за 
нуждите на съответните катедрени колективи; 

 Да се вземат необходимите административни и финансови мерки с цел преустановяване 
а използването на изпитвателна апаратура за реализиране на договори и услуги, които не 
се администрират от „УАСГ-ЦНИП” ЕООД; 

 Да се изготви програма и да започне активна работа по учредяване на „Университетски 
изпитвателен център” с набор от акредитирани по определени стандарти лабораторни 
звена; 

 Да се изготвят ясни и недвусмислени правила за избягване на конфликт на интереси от 
преподаватели на университета и „УАСГ-ЦНИП” ЕООД при участие в обществени 
поръчки. 

 
 НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 
 Във връзка с усвояването на предоставените средства за присъщата на ВУ научна или 
художественотворческа дейност за 2016 г., съгласно заповед на Ректора № 43/25.01.2016г., се 
проведе конкурс, в 3 направления: 

 Общо основание; 

 Подпомагане на редовни докторанти; 

 Продължаване на проекти от 2015 г. – втори етапи. 

В отговор на изискванията на (чл. 18 (1)) на Наредба №3/27.11.2015 г. на МОН, беше 
разработена „Система от показатели за условията и реда за финансиране на 
научноизследователски разработки със средства, отпускани целево от държавния бюджет. 
Оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от разработките на УАСГ”. 
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Системата беше съгласувана с факултетите в университета и беше приета от 
Академичния съвет на УАСГ през месец март 2016 г. 

 Беше стартирана процедурата за съставяне на издателски план на университета за 2016 
година. 

 
1. КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 

 
Конкурсът за финансиране на научни разработки беше реализиран в съответствие със 

„Система от показатели за условията и реда за финансиране на научноизследователски 
разработки със средства, отпускани целево от държавния бюджет. Оценка, наблюдение и 
отчитане на резултатите от разработките на УАСГ”. Тази наредба беше одобрена и приета от 
Академичния съвет на УАСГ и утвърдена от Ректора на университета. 

 След изтичане на определения в заповедта на Ректора срок за подаване на проектни 
предложения, се състоя заседание на назначената за целта комисия за разглеждане и 
разпределение на предложенията за рецензиране. Проектните предложения за финансиране на 
научноизследователските проекти от субсидията за 2016 г. бяха общо 43 броя: 

 21 бр. общо основание; 

 13 бр.подпомагане на редовни докторанти; 

 9 бр. продължаване на проекти от 2015 г. – втори етапи. 

С Протокол № 3 от проведеното на 29.03.2016 г. заседание на назначената със заповед № 
125/10.03.2016г. Комисия и съгласно изискванията на Наредба № 3 на МОН/27.11.2015 г. и 
„Система от показатели за условията и реда за финансиране на научноизследователски 
разработки със средства, отпускани целево от държавния бюджет. Оценка, наблюдение и 
отчитане на резултатите от разработките на УАСГ”, от подадените 21 проекта за научни 
разработки на общо основание бяха класирани 15 бр., от подадените 13 проекта за конкурса за 
подпомагане на редовни докторанти бяха класирани 9 проекта. 

 Комисията взе решение за продължаване на 2 проекта на общо основание от 2015 г. и 7 
проекта за подпомагане на редовни докторанти от 2015 г. за финансиране на вторите етапи през 
2016 г. 

 Окончателно след проведения конкурс бяха финансирани общо 33 предложения, а 
именно 15 проекта – общо основание, 9 проекта – подпомагане на редовни докторанти и с 
допълнителни споразумения: 2 – проекта общо основание и 7 проекта – подпомагане на 
редовни докторанти втори етап. 

 Общата сума за финансиране на научноизследователската дейност в УАСГ от 212 564 лв. 
беше формирана както следва: 

 Предоставени средства от Министерството на образованието и науката за присъщата на 
ВУ научна или художествено-творческа дейност и за издаване на учебници и научни 
трудове за 2016 г. – 198 082 лв.; 

 Средства, прехвърлени от преходен остатък от 2015 г. в размер на 14 482 лв. (от 
научноизследователска дейност и за издаване на учебници). 

С решение на Академичния съвет на УАСГ, от субсидията бяха отделени 8 000 лв. за 
издаване на учебници, учебни помагала и научни публикации, съгласно издателския план на 
УАСГ, приет от Академичния съвет на УАСГ – протокол № 10/13.07.2016 г. 

 За частично финансиране на научни конференции и семинари за докладване на 
резултатите от проведените изследвания, субсидирани със средства за присъщата на ВУ научна 
дейност, с решение на комисията беше заделена сумата от 5 464 лв. 

 За хонорари за оценителите на проекти беше предвидена сума в размер на 6000 лв. 
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 Класираните проекти за 2016 год. – 33 на брой (24 бр. – 1-ви етапи и 9 бр. с допълнителни 
споразумения за 2-ри етапи), бяха финансирани. с общата сума от 193 100 лв. 

 Сумите, с които се финансираха отделните договори, бяха определени от комисията след 
обстоен преглед на показателите от предварителното финансово разпределение и дадената 
обосновка на исканите средства. 

 При по-голямата част от проектите на общо основание бяха редуцирани предвидените 
средства за хонорари на колективите и всички искани суми за командировки бяха лимитирани 
до 20% от общата стойност на проектите. Комисията се съобрази главно с исканите и 
обосновани като необходими суми за закупуване на научно оборудване, програмни продукти, 
участие в конференции, публикационна дейност и научна литература. 

 Разходите за канцеларски материали бяха сведени до минимум, като и при тази сесия 
комисията ги лимитира до 500 лв. 

 По тази схема бяха определени сумите, с които се финансираха отделните договори. По 
два от докторантските договори, финансирани през 2016 г., бяха привлечени дарения: 

 Договор Д-87/16 – дарението е в размер на 1200 лв.; 

 Договор ДІ85/16 дарението беше под формата на строителни продукти (плоскости и 
панели от конструктивна дървесина) на стойност 4675 лв. Даренията бяха използвани за 
присъщи на договорите разходи. 

На 23 и 24 февруари 2017 година се проведе Семинар – „Научни изследвания – 2016”. 
На семинара всички ръководители на договори, финансирани през 2016 г., докладваха 
постигнатите резултати от научните колективи. Спази се дългогодишната за университета 
традиция, на този семинар да присъстват журналисти от специализирани в нашата област 
медии, които подробно отразиха събитието. 

 Публикуването на резултатите от изследванията през 2016 година ще бъде чрез 
написване на статии за Годишника на УАСГ – Свитък „Научни изследвания”, който предстои 
да излезе през 2017 г. 

 При реализиране на научната програма на финансираните договори през изминалата 
2016 година, някои от ръководителите на научни колективи организираха семинари, на които 
запознаха членовете на катедрите, към които принадлежат колективите, с постигнатите от тях 
научни резултати а също така и пред други заинтересовани аудитории извън катедрите. 

 При изпълнение на научните планове на финансираните договори през 2016 година 
средствата се изразходваха само за присъщи разходи на научните проекти, съгласно 
подписаните договори с всеки един ръководител. 

 През месец май, в хода на работата на научноизследователските колективи до комисията 
по финансиране на проектите, бе подаден доклад от ръководителя на договор за подпомагане на 
редовни докторанти Д-86/16 на тема „Подобряване на динамичното и сеизмично поведение на 
конструкциите чрез използване на пасивен контрол”, проф д-р инж. Здравко Петков Бонев, за 
допълнително финансиране на проекта във връзка с участие на докторанта на проекта инж. 
Милена Йорданова с приет доклад на Международна научно-приложна конференция по 
„Сеизмично инженерство и инженерна сеизмология” в Сърбия. След разглеждане и обсъждане 
на проектното предложение и доклада, Комисията на свое заседание от 01.06.2016 г. (Протокол 
№4/01.06.2016), реши, договорът да бъде допълнително финансиран с 500 (петстотин) лева. 

 През месец септември до председателя на Комисията постъпи доклад от доц. д-р арх. 
Елена Димитрова, ръководител на договор БН-182/16 на тема „Ефективност на инструментите 
за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: Система за оценяване”, относно 
пренасочване на наличните към момента финансови ресурси по договора към разход за 
командировки. В доклада беше формулирана необходимостта от преструктуриране на 
средствата по проекта във връзка с включване на трима от членовете на изследователския екип 
в националната делегация на Р България, излъчена за участие в Третата конференция на ООН 
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по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III ), която 
предстоеше да се състои в периода 16-20 октомври 2016 година в гр. Кито, Еквадор. 

 Темата и целта на конференцията ХАБИТАТ III са непосредствено свързани с темата и 
целта на научното изследване. Включването на представители на УАСГ в националната 
делегация беше по покана на Министъра на регионалното развитие. Това се оказа уникален 
шанс за непосредствено включване на експерти от УАСГ в световния диалог върху 
ефективното планиране и управление на градовете, който би допринесъл и подпомогнал 
значително за подхода на колектива към научното изследване върху ефективността на 
инструментите за градско планиране, което е в обхвата на договора с ЦНИП. 

 Конференцията ХАБИТАТ III е събитие от световно значение и е завършек на дълъг 
процес, свързан с подготовката на Дневен ред за устойчиво развитие 2030 на ООН на 
политическо и експертно ниво. Това е трета поредна конференция, на която се обсъждат 
предизвикателствата на планирането и управлението на градовете (ХАБИТАТ I, 1976; 
ХАБИТАТ II, 1996). Обсъдени са стратегически насоки за градското управление в съответствие 
с постановките на ООН за устойчиво градско развитие. Поставени са за обсъждане актуалните 
теми, свързани с управлението на градовете, социалното приобщаване, интегрираното 
планиране, начините и инструментите за оценяване на резултатите от прилаганите градски 
политики. Oчаква се да бъде приет и т.н. „Нов дневен ред на градовете” (New Urban Agenda). 

 Беше уточнено, че сключеният с ЦНИП при УАСГ договор на тема „Ефективност на 
инструментите за стратегическо пространствено планиране на месно ниво: Система за 
оценяване” има следните цели: 

 Първи етап – Изграждане на методическа рамка за комплексно оценяване на 
ефективността на разработваните стратегически (дългосрочни и средносрочни) планови 
инструменти за пространствено планиране на местно ниво в България спрямо 
критериите за устойчиво регионално и градско развитие; 

 Втори етап – Разработване на насоки за приложението и с оглед оптимизиране на 
управленския процес на местно ниво в Р България. 

Планираните за първия етап дейности се осъществяват до настоящия момент в 
съответствие с утвърдения план и има всички основания той да бъде завършен в срок. Закупени 
са предвидените за осъществяване на проекта ДМА, които гарантират качественото изпълнение 
на проекта съгласно договорената програма. Не са изразходени планираните средства в перо 
„материали, консумативи, образци”, предвидени за закупуване на информация от НСИ, но в 
хода на изследването тази необходимост отпадна поради публикуването на нужните данни. 

Имайки предвид изложените факти в доклада на ръководителя на колектива, Комисията 
на свое заседание от 29.09.2016 (Протокол № 5/29.09.2016 г.) реши да приеме доклада на доц. 
Димитрова за преструктуриране на наличните в момента средства в размер на 4300 лв като част 
от командировъчни разходи свързани с участието на членовете на колектива в Конференцията 
ХАБИТАТ III. 

След приключване на конференцията нашите представители докладваха за 
представянето си на конференцията, за уникалния шанс от непосредствено включване на 
експерти от УАСГ в световния диалог върху ефективното планиране и управление на градовете, 
което би подпомогнало значително и подхода на екипа към научното изследване върху 
ефективността на инструментите за градско планиране, което е в обхвата на договора с ЦНИП. 
Освен това, беше организирано представяне пред колегията на получената богата информация и 
събраните по време на командировката материали, както и споделяне на впечатленията от 
престижния форум. 

През 2017 година се навършват 75 години от създаването на нашия Университет по 
архитектура, строителство и геодезия. Във връзка с отбелязването на юбилея е предвидена 
специална програма, в която едно от най-значимите събития ще бъде ЮБИЛЕЙНАТА 
НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ „75 години УАСГ”. Във връзка с това, на свое 
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заседание от 31.10.2016г. (Протокол №1/31010.2016г.) Комисията, назначена със заповед на 
Ректора, взе решение за отделяне на средства за частично финансиране на ЮБИЛЕЙНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ със сумата от 8000 лв.(осем хиляди лева), които бяха отделени от бюджета 
за наука по пера: 

 От „Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми” – 2000 лв.; 

 От „Хонорари за оценка на проекти и отчети” – 6000 лв; 

Много от колективите представиха свои научни разработки свързани с тематиката на 
проектите, финансирани по научния план, в международни научни конференции в страната и 
чужбина, също така и публикуваха статии в списания с импакт фактор, което е една добра 
практика за увеличаване на броя на публикациите в сборниците на престижни конференции и в 
реферирани издания. 

През 2016 г. заявката на научноизследователските колективи за закупуване на  
компютърна техника беше на стойност 12 700 лв.  

В изпълнение на вътрешноведомствените правила и изискванията на ЗОП за избор на 
доставчиик от Ректора на университета беше назначена Комисия за разглеждане, оценка и 
класиране на представените оферти. 

Комисията разгледа представените оферти и направи сравнителна ценова таблица, след 
което беше избрана икономически най-изгодната оферта. Техниката беше закупена от фирма 
„Жар-компютър”, на стойност 12 401,67 лв. Последвалите непредвидени в първоначалната 
поръчка искания за закупуване на компютърна техника бяха насочени също към избраната от 
комисията фирма „Жар компютър” те бяха на стойност 1500 лв. 

В резултат на това, заедно с проведените научните изследвания, бяха оборудвани с нова 
компютърна техника катедрите, към които принадлежат изследователските екипи – 7бр. 
компютърни конфигурации, 5 бр. мултифункционални устройства, два лаптопа и др. 
Лабораториите, в които се извършват научните експерименти, бяха частично оборудвани с нова 
специализирана апаратура, закупена от научните колективи за извършване на научните 
експерименти. Закупена беше. специализирана литература на стойност 2 517 лв. 

 В хода на работата на научноизследователските колективи при реализиране на работните 
програми, до председателя на комисията по финансиране на проектите, постъпваха, доклади от 
ръководители на колективи за корекция на финансовите разпределения – в повечето случаи за 
прехвърляне на средства от перо в перо, повечето в посока на закупуване на ДМА. Докладите 
бяха разгледани и обсъдени с председателя на комисията, след което през месец ноември на 
заседание на комисията бяха приети всички одобрени от председателя на Комисията промени 
във финансовите разпределения на научноизследователските проекти (систематизирани в 
табличка и придружени от съответните доклади). 

 На същото заседание на Комисията (протокол №6/30.11.2016г.) бяха разгледани и беше 
взето решение и по постъпили доклади от ръководителите на два проекта за неизразходвани 
средства отпуснати през 2016г. 

Комисията взе решения както следва: 

 По доклад от проф. д-р инж. Николай Лисев, ръководител на проект БН-193/16 на тема 
„Изследване на разпространението на катастрофалната вълна при разрушаване на 
язовирни стени”, в който е отбелязано, че „Поради недостатъчното финансово 
обезпечаване, целите, които са поставени с разработката на научната тема, са частично 
постигнати, като при това не са изразходвани никакви финансови средства. 
Предвидените за изграждане на модела средства (в размер на 6000 лв.) колективът реши 
да бъдат пренасочени за закупуване на измервателна техника, поради което в крайна 
сметка те не бяха усвоени. Колективът на проекта помоли, при наличие на такава 
възможност, предвидените средства да бъдат оползотворени през 2017 година. Темата 
може да бъде отчетена при постигнатите до момента резултати.” По доклада, касаещ 
проект БН-193/16, Комисията реши, при формулирани от нея условия и наличие на 
възможност, да бъде удовлетворена молбата на колектива, но само, при условие, че 
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 По доклад от доц. д-р инж. Румяна Захариева, ръководител на проект БН-192/16 на тема 
„Предизвикателства и решения при приложението на технологията на 3D – печата в 
строителството”, в който беше докладвано, че отпуснатите средства за оборудване са 
били недостатъчни, поради което колективът е решил да направи допълнителни 
икономии от останалите пера, за да остане максимално голяма сума, която да 
компенсира недостига. В процеса на работата се е установило, че тази икономия е 
недостатъчна. В първия етап на проекта липсата на реометър не беше решаваща за 
успеха при създаването на подходящ материал за 3D печат в лабораторни условия но 
при преминаването към полупроизводствени условия ще бъде изключително затруднено, 
поради което молят неусвоените през първия етап средства в размер на 23 756, 83 да 
бъдат прехвърлени за втория етап през 2017 г. на проекта. По доклада, касаещ проект 
БН-192/16, Комисията реши, при формулирани от нея условия, и наличие на възможност 
да бъде удовлетворена молбата на колектива, но само, при условие, че темата е отчетена 
съгласно изискванията на договора подписан с ЦНИП и Система „Наука” на УАСГ (с 
кратко резюме, годишен отчет и статия за годишника на УАСГ) и подадено ново 
предложение на от колектива за 2017 г. 

 
2. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 
 Съгласно издателския план на Университета за 2016 г., приет на Академичен съвет с 
протокол № 10/13.07.2016 год., има одобрени за издаване през 2016 год. 5 бр. учебници, учебни 
помагала и ръководства. 

 Създадена е организация за електронното им издаване. Беше решено по изключение и 
доказана необходимост да се допуска и ограничен тираж издания на хартия, но до края на 
годината не са постъпили такива заявки. Бяха отпечатани и поредните броеве от Годишника на 
УАСГ. 

 Към 31.12.2015 г. са издадени 4 бр. свитъка на Годишника на УАСГ с общ тираж 396 бр. 
на стойност 2 920,80 лв. 

 Някои от авторите на учебници са осигурили спонсори за отпечатването им, водени от 
желанието за по-доброто оформление и спестяване на средства на университета. Други автори 
са предпочели да издадат учебниците в електронен вариант, което води до спестяване на 
разходите за издаването им. 

 Средствата за издаване на учебници и научни трудове за 2016 година, останали 
нереализирани, ще бъдат усвоени през 2017 година. Учебниците са: 

 Ръководство за решаване на задачи по хидромеханика и хидравлика – II част – с автор 
проф. Б. Казаков и колектив – в процес на отпечатване; 

 Ръководство по Почвознание – с автори проф. Марин Пенков, доц. Ангелина Даскалова 
и проф. Маргарита Мондешка – в процес на отпечатване; 

 Учебник „Вертикално планиране” – с автор доц. Руска Димитрова – отпечатан във 
външно издателство изцяло за сметка на автора; 

 Учебник „Инженерна геодезия” – с автор проф. П. Пенев;– в процес на разработка; 

 Учебник по „Строителни материали и изолации” – с авторски колектив от катедра 
„СМИ”: проф. Д. Назърски, доц. Р. Захариева, доц. Д. Бошнаков, проф. Б. Петров, доц. 
И. Ростовски, доц. Р. Хайверова, проф. П. Чобанов, доц. С. Милков – в процес на 
разработка; 
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 Ръководство по „Строителни материали” – с авторски колектив от катедра „СМИ”: проф. 
Д. Назърски, доц. Р. Захариева, доц. Д. Бошнаков, доц. И. Ростовски, доц. Р. Хайверова, 
проф. П. Чобанов, доц. С. Милков – в процес на разработка; 

 Годишник на УАСГ Том 48 свитък 12-1, ЧАСТ 1 Първа научно-приложна конференция с  
международно участие „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика” – 
22-23 октомври 2015 – 120 бр.; 

 Годишник на УАСГ Том 48 , Свитък 12-2, ЧАСТ – 2 Първа научно-приложна 
конференция с  международно участие „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория 
и практика” – 22-23 октомври 2015 – 120 бр.; 

 Годишник на УАСГ Том 48 , Свитък 12-3, ЧАСТ – 3 Първа научно-приложна 
конференция с  международно участие „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория 
и практика” – 22-23 октомври 2015 – 120 бр.; 

 Годишник на УАСГ Том 49, БР 1 – ВИ - Архитектура и Градоустройство – 36 бр. 
 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА 
 
 Беше разработена Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в 
Университета по архитектура, строителство и геодезия, която се основава на нормативни 
документи за развитие на науката във висшите училища у нас: Национална стратегия за 
развитие на научните изследвания 2020 и Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация –2014-2020 г. по оперативните програми „Наука и образование за интелигентен 
растеж” и „Иновации и конкурентоспособност“. 

 Основните приоритети и наплавления в нея са: 

 Увеличаване на финансирането на Университета за провеждане на всички видове научни 
изследвания; 

 Диференциране на субсидията за научна дейност въз основа на обективни показатели за 
научните резултати; 

 Стимулиране на публикуването в научни списания, включени в световната система за 
рефериране, индексиране и оценяване; 

 Насърчаване и оптимизиране на интеграцията на научноизследователската работа в 
партньорство с местния бизнес и съобразно спецификата и потенциала на университета; 

 Стимулиране включването на студентите в научноизследователските екипи при 
конкретно дефиниране на поставените пред тях задачи; 

 Стимулиране на включването на докторанти и специализанти в 
научноизследователските екипи; 

 Въвеждане на ограничителен праг при предоставянето на субсидия за научна дейност; 

 Създаване и развитие на центрове за изграждане на научноизследователски капацитет; 

 Създаване на система за защита на интелектуалната собственост, създадена в резулнат 
на научноизследователската дейност. 

  Вярваме, че всичко това би могло да помогне УАСГ да се приближи до новите насоки за 
развитие на научните изследвания в страната за създаване на силна научна продукция. 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР И  
ГОДИШНИК НА УАСГ 

 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

 
Обогатяване на библиотечния фонд 

 

 През изминалата 2016 г. фондът на библиотеката се обогати с нови 231 заглавия, от 
които купени 40 заглавия (50 тома) на стойност – 1548 лв. при планирана месечната сума за 
целево закупуване на новоиздадена литература от български книжарници в размер на 550 лв. 
Получени са също1664 заглавия (207 тома) книги като дарения. По книгообмен са набавени 9 
заглавия (9 тома), а съгласно Закона за депозита са получени допълнително 16 заглавия (16 
тома). Общата стойност на библиотечния фонд нарасна с 4 519,51 лв. 

 Получени бяха62 заглавия чуждестранна и 22 заглавия българска периодика на стойност 
36185,23 лв без ДДС и 4 заглавия списания по книгообмен, 1 дарение и 5 по депозит на 
стойност 559,58 лв без ДДС, които допълниха фонда с нови 156 тома. Беше осигурен достъп до 
бази данни EBSCO (9674,80 лв.) и ICONDA(3518,00 лв.). 

 През изтеклата година съгласуваните с деканите списъци за абонамент на периодика за 
2017 г. бяха предадени от БИЦ на Сектор обществени поръчки последната седмица на месец 
август, но документацията за възлагане на обществена поръчка бе изготвена от отдела 
последната седмица на декември и в резултат не бе възможно провеждането на процедурата за 
абонамент. 

 Продължен бе абонаментът за пълнотекстова база данни на EBSCO Publishing на 
стойност 9 216.90 лв., но бе прекратен абонаментът за ICONDA (The International CONstruction 
DАtabase) –библиографска база данни на Международния съвет за строителни проучвания, 
изследвания и документация (CIB), която реферира световната техническа литература в 
областта на строителство, архитектура и градоустройство, геодезия, поради липса на средства. 
 
 Развитие на информационните услуги 

 

 Данните за броя на читателите показват постепенното им увеличаване. През 2016 г. са 
издадени или подновени 1346 читателски карти, от които 1234 студентски и 26 на докторанти, 
62 на преподаватели и служители, 8 на студенти от други ВУ и 16 читателски карти на външни 
читатели. 

 През 2016 г. заетата литература е 2670 библиотечни единици, а общият брой посещения 
е 2178. 

 В читалните са се подготвяли 1822 читатели, които са ползвали 1877 книги, учебници, 
картографски издания и периодика. Читалните се посещават с цел ползване на Интернет и 
работа с лични лаптопи от наши и външни читатели– 53 читатели с еднодневни читателски 
карти, които търсят предимно нормативни документи и трудови норми в строителството. 

 Услугата, която въведохме през есента на 2013 г. – ползване на дигитализирани 
учебници чрез електронния каталог на библиотеката, е много популярна сред всички читатели. 
На разположение са над 320 учебника, до които присъединилите се към библиотеката студенти 
имат безплатен достъп чрез парола. 

 Продължи създаването на дигитализирана колекция на статии от специализирана 
периодика. Достъп до нея имат всички читатели посредством парола. През 2016 г. тя се 
допълни с нови 105 аналитични описания на статии. 
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 Изготвени са 32 броя писмени библиографски справки и са изпълнени 2 заявки по 
Международно междубиблиотечно заемане. 

 Изготвени и достъпни на сайта на библиотеката са: 

 Информационен бюлетин „Нови книги”; 

 Библиографски справки за цитирани трудове на преподаватели от УАСГ в база данни 
SCOPUS и Web of Science. 

 
Програма „Информационна грамотност” 

 

 От 2008 г. в БИЦ се провеждат обучения по информационна грамотност в две 
направления –за начинаещи –запознаване с библиотечните ресурси и за напреднали –за 
извличане на информация от базите данни, за които имаме абонамент и външни електронни 
ресурси, достъпни в БИЦ. 

 По първото направление са проведени 3 курса (общо за петте факултета), а по второто –2 
курса за докторанти и асистенти. Ежегодно студентите от специалност „Урбанизъм” присъстват 
на лекция по информационна грамотност, която се провежда в Центъра за обучение на БИЦ. 

 По време на Националната библиотечна седмица през месец май БИЦ взе активно 
участие. Библиотеката бе домакин на Националната конференция на Българската библиотечна и 
информационна асоциация, която се проведе на 9-10 юни 2016 г. в УАСГ и бе на тема 
„Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна“. Конференцията бе съпътствана от 
изложба с постери, представящи конкурсните проекти за нова сграда на РБ „Пенчо Славейков“ 
– Варна. На конференцията директорът на БИЦ д-р П. Рафаилова представи постиженията на 
библиотека обобщени в доклад на тема „Да виждаме в проблемите възможности“. 
 

Развитие на библиотечния състав 

 През 2016 г. една трета от състава на БИЦ бе съкратен. Шест месеца БИЦ работи с 
петима библиотекари по-малко, което се отрази негативно на работата –забави много от 
дейностите, а при други дейности се повиши рязко натовареността на колегите.  
 

ГОДИШНИК НА УАСГ 
 
 Със заповеди на Ректора 791/20.11.2015 г., 149/15.05.2016 г. и 591/17.10.2016 г. е 
определен нов състав на Редакционната колегия на Годишника на УАСГ: 

доц. д-р Тони Венелинов – Главен редактор 
проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова – ХТФ 
проф. д-р арх. Боряна Генова – АФ 
доц. д-р Валери Иванов – АФ, Зам.-Ректор по НИПД 
доц. д-р инж. Иван Стефанов Кунчев – ГФ 
проф д-р. инж. Богомил Петров – СФ, Директор ЦНИП 
доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева – СФ 
доц. д-р Иван Димитров – ФТС 
проф. д-р инж. Стойо Тодоров, ФТС, Зам-Ректор по ЕМС 

 Основните дейности свързани с Годишника на УАСГ могат да се резюмират в следното: 

 На заседание на АС на 14.12.2016 г. е приет нов правилник за издаване на Годишника на 
УАСГ; 

 Годишникът се издава в електронен вариант и на хартиен носител с периодичност три 
броя в годината. В един брой статиите са не по-малко от 10 и не повече от 20. 
Съдържанието на всеки брой на Годишника е разделено на съответни подзаглавия със 
следните наименования – Архитектура и урбанизъм; Водно дело; Геодезия; Геотехника; 
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 Оптимизиран е „пътят на една статия” в Годишника и е съкратено времето на нейното 
рецензиране. Авторите на приетите за публикуване статии биват уведомявани за 
решението на рецензента и своевременно им се издават служебни бележки за приетите 
ръкописи. Този подход гарантира качество и бързина в приемането и отпечатването на 
получените материали; 

 Създадени са темплейти за набор на текста на статиите в съответствие с „Изисквания 
към ръкописите за Годишника на УАСГ“ в електронен вариант (DOC (DOCX) или PDF 
формат) и за рецензия на статиите; 

 За първи път в своята 50-годишна история, годишникът се издава в електронен вариант. 

 Електронното издание и книжното тяло имат различни ISSN-номера; 

 За първи път е направен дизайн на корицата; 

 Приетите статии и оформените броеве се качват на страницата на УАСГ 
(http://www.uacg.bg/?p=530&l=1), като достъпът до пълният текст на всички статии е 
свободен; 

 При излизането на нов брой на Годишника, целият академичен състав на УАСГ бива 
своевременно уведомяван за съдържанието на броя и получава връзка към страницата с 
пълния текст на статиите; 

 Съкратени са бройките при отпечатване на Годишника на хартия – определени въз 
основа на бройките, които чрез библиотечно-информационния център се използват за 
вътрешен и международен книгообмен, плюс бройките за нуждите на Университета 
(тираж общо около 30 броя). 
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

 През 2016-2017 г. международната дейност в УАСГ бе насочена към разширяване на 
международното сътрудничество на УАСГ в рамките на утвърдени международни програми, 
договори за сътрудничество и международни научно-изследователски проекти. 
Международната дейност се управлява от Център „Международна дейност и мобилност”. 
Освен администрирането на международната кореспонденция и на задграничните 
командировки на преподаватели, студенти, докторанти и служители, тази дейност обхваща 
също: участие в международни образователни и изследователски програми и проекти,  
членство в международни организации, двустранно сътрудничество с висши училища в страни 
от ЕС и извън него, организиране и провеждане на международни изяви в областта на 
архитектурата, строителството, геодезията и висшето образование, както и на церемониите по 
удостояване със званието Доктор Хонорис Кауза.  
 

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И МОБИЛНОСТ 
 
 Центърът развива своята дейност на основата на Правилника за осъществяването на 
дейността по международното сътрудничество и европейската интеграция в Университета по 
архитектура, строителство и геодезия, Ръководство за управление на децентрализирани 
дейности по ЕРАЗЪМ + за 2016 г. и приети двустранни споразумения и договори за 
сътрудничество. Центърът обработва и оформя цялостната документация по организация, 
управление и провеждане на студентската и преподавателска мобилност, както и двустранни 
споразумения и договори за провеждане на практики и обучение. 
 

I. Програма Еразъм+ 

Броят на университетите партньори, с които има сключени двустранни споразумения с 
Програмни държави по програма Еразъм+ : 103 университета от 27 държави. 

55 от тези споразумения обхващат дейности и мобилности  за АФ,  25 са действащите 
споразумения за ГФ, 48 – за СФ, 10 – за ФТС и  9 –ХТФ. 

 През 2016г. бяха сключени следните нови договори по програма Еразъм+ с  

Програмни държави: 

1. Университет Клайпеда – гр. Клайпеда, Литва 

2. Университет в Лил за наука и технологии – Lille University of Science and Technology 
– гр. Лил, Франция 

3. Университет Александрас Стулгинкис – гр. Каунас, Литва 

Договорите  по програма Еразъм + с Партниращи държави за кредитна мобилност 
са 16 бр., като през 2016 г. бяха сключени 4 нови договора, общо 20 бр. 

Налични договори – 16 бр.: 

 Бразилия – Университет ФУМЕК в Бело Оризонте (Fumec Belo Horizonte) – АФ, СФ; 

 Виетнам – Национален Инженерно-строителен университет Ханой (National University of 
civil engineering Hanoi) –СФ; 

 Грузия – Грузински технически университет (Georgian Technical University –Tbilisi)–СФ; 

 Казахстан – Международна образователна корпорация (Кампус КазГАСА), (International 
educational corporation KAZGASA) –АФ, СФ; 

 Сърбия – 2 университета: Университет Нови Сад и Университет Ниш – ХТФ; 
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 Украина – 2 университета: Харковски национален университет за градско стопанство, А. 
Н.Бекетов, гр. Харков, Украина – ГФ и Държавна Академия по Строителство и 
Архитектура Одеса – гр. Одеса – АФ, СФ; 

 Русия – 8 университета: 

 Севернокавказки федерален университет (North Caucasian Federal University) – гр. 
Ставропол, СФ; 

 Московски държавен университет за геодезия и картография (Moscow State 
University of geodesy and cartography– Москва), ГФ; 

 MGSU – Московски държавен строителен университет (Moscow State university of 
civil engineering) –СФ, ХТФ; 

 Пермска държавна селскостопанска академия „Академик Прянишников” (Perm 
State agricultural academy named after D.N. Pryanishnikov) – гр. Перм – АФ; 

 Държавен университет по Архитектура и строителство Санкт Петербург (Saint 
Petersburg State University of Architecture and civil engineering) – гр. Санкт 
Петербург – АФ; 

 Южно-Уралски държавен университет – г. Челябинск – АФ; 

 Руски държавен аграрен университет „Тимирязев” (Russian State Agrarian 
University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy); 

 Томски държавен архитектурно-строителен университет (Tomsk State University 
of Architecture and Building)– гр. Томск, Русия – АФ и СФ. 

През 2016г. бяха сключени следните нови договори по програма Еразъм+ с 
партниращи държави: 

 Университет в Прищина, Факултет по архитектура, строителство и геодезия, Република 
Косово – ГФ; 

 Национален университет по архитектура и строителство на Армения – гр. Ереван, 
Република Армения – ГФ; 

 Държавен университет по земеустройство – гр.  Москва, Русия –ГФ и АФ; 

 Университет Тишрин – гр. Латакия, Сирия. 
 

Програма Еразъм + през 2016г. 
 

Студенти изходяща мобилност 85 
Студенти входяща мобилност 34 
Преподаватели изходяща мобилност 11 
Служители за обучение изходяща мобилност 4 
Преподаватели входяща мобилност 12 
Служители за обучение входяща мобилност 9 

 
Програма Еразъм + през втори семестър на 2016/2017г. 

 
Студенти изходяща мобилност 17 
Студенти входяща мобилност 29 
Преподаватели изходяща мобилност  12 
Служители за обучение изходяща мобилност 4 
Преподаватели входяща мобилност 3 
Служители за обучение входяща мобилност 2 
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II. Програма CEEPUS  

(Централноевропейска програма за обмен в университетското образование), 
Споразумение между Р. Австрия, Р. България, Р. Унгария, Р. Полша, Словашката 
република, Р. Словения, Чешка република, Р. Хърватска и Румъния. 

Проект CIII-BG-0022-11-1516 с CEEPUS Координатор: доц. д-р инж. Мария Маврова -
Гиргинова 

 Български студенти – 13 – Виена, Австрия; 

 Български преподаватели – 2 – Австрия, Сърбия; 

 Пристигащи студенти – 6 от Румъния, Словакия, Австрия, Черна гора; 

 Пристигащи преподаватели – 6 от Австрия, Чешка република, Р. Хърватска. 
 

III. Други споразумения и участия в събития: 
 

Сключени двустранни споразумения: 

 Споразумение за сътрудничество със Свободен университет на СФАКС –  гр. Сфакс, 
Тунис; 

 Споразумение за двустранно сътрудничество в GROSSMANN GROUP – Германия за 
провеждане на стажове на студенти от УАСГ; 

 Споразумение за съвместно ръководство на докторанти с цел придобиване на двойна 
докторска степен с Университет Гранада, Испания. 

 
Изложения: 

 Участие в изложение „Европейско висше образование Индия 2016”; 

 Участие в Първа сесия на „Културен фестивал Китай-България”. 
 

Обмени  с Русия: 

 Югозап. Държ. У-т, гр. Курск –АФ, СФ, ХТФ – 10 студенти и 2 преподаватели; 

 МГСУ, гр. Москва –ХТФ – 8 студенти и 1 преподавател; 

 МИИГАИК, гр. Москва –ГФ– 6 студенти и 1 преподавател. 
 

Обмен с Украйна: 

Група студенти и преподаватели проведоха обмен за практика от Харков към ГФ – 
Едностранен обмен – 11 души – 2016г. 
 

Проекти 

COST–Работни срещи във Великобритания, Малта, Чехия, Естония, Гърция, Испания, 
Португалия 
 

Други участия: 

 Участие в межд. Математ. Олимпиада SEEMOUS (South Eastern European Mathematical 
Olympiad for University Students) – през 2016г. в гр. Протарас, Кипър– участници: 8 
студенти, 3 преподаватели; 

 Участие в межд. Математ. Олимпиада SEEMOUS (South Eastern European Mathematical 
Olympiad for University Students) – през 2017г. в гр. Охрид, Македония – участници 6 
студенти, 2 преподаватели; 
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 Участие в Европейска асамблея на студентите по архитектура – 10 души– гр. Нида, 
Литва; 

 Участие в Световно първенство Spaghetti Bridge – гр. Будапеща, Унгария – 4 души. 

Дейностите на Центъра за международна дейност и мобилност включват: организиране 
на кампанията за езиковите изпити (разлепване на съобщения по таблата на факултетите, 
събиране на молби, указания, въвеждане на електронни адреси на кандидатите в база данни); 
събиране на справки за успех на студентите; изготвяне на таблицата с класиране на студентите 
по бал; събиране на молби за избор на университет; изготвяне на окончателното класиране; 
изготвяне на договорите на преподавателите по английски, немски и френски, провели 
езиковите изпити; предаване на договорите и констативните протоколи за подпис от 
(преподавател, Директор ЦМДМ, Началник ФСО и Ректор); кореспонденция по електронен 
адрес с кандидатите по програма „Еразъм +”, указания, уточнявания, новини, препращане на 
съобщения от университета, за който студента е кандидатствал и приемащия университет; 
определяне на срока на престой или изготвяне на дипломната работа; изпращане на 
документите на студентите; изготвяне на договори на заминаващи студенти; информационни 
срещи със студентите за даване на указания за заминаване, (за изваждане на европейска здравна 
карта и необходими застраховки, запазване на общежитие и самолетни билети); изготвяне на 
справки за всички факултети с уведомяване кои техни студенти са заминали по програма 
„Еразъм +”; определяне на сумата за изплащане на гранта на всеки студент и изготвяне на 
необходимата отчетност по програмата, уточнения със счетоводството за действително 
изплатените суми; приемане на пълномощни, банкови сметки и декларации за личните данни; 
при изменения в плана на обучение (Learning Agreement) в отдела се попълват измененията, 
търси се съдействието на координатора и декана на съответния факултет, изготвяне на анекси 
към договори на студенти. 

 Тук ще отбележа и една допълнителна трудност при изпращане на студенти от УАСГ в 
други висши училища от Европейския съюз. Няма поне два университета в Европейския съюз с 
еднакъв учебен план, с еднакви наименования и съдържание на учебните дисциплини. Това 
изключително ни затруднява при признаване на положените изпити в сродни висши училища и 
най-често довежда до загуба на една учебна година от нашите студенти, които са участвали в 
програмите за студентска мобилност. 

 Центърът се занимава с приема, организацията на обучението и престоя на пристигащите 
студенти по програма „Еразъм+” от всички университети-партньори, изготвянето на 
необходимите по програмата споразумения, както и академични справки за студентите след 
техния престой и обучение в УАСГ. 

 Тези дейности се осъществяват в съответствие със законодателството, вътрешните 
актове и договори и при спазване на принципите за икономичност, ефективност и ефикасност. 

 За добре свършена работа по кандидатстване за новия програмен период УАСГ получи 
наградата „Знак за качество за изпълнението на проект 2015-1-BG01-KA103-013839 на тема 
„Мобилност на студенти и персонал от ВУ от програмни държави“. 
 По време на традиционната  ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА 
„ЕРАЗЪМ+“ бе организирано и изложение „И аз умея”, съставено от работни ателиета, на 
което като единствен Университет беше поканен УАСГ.  На нашия щанд бяха представени два 
екипа – призьорите от последните вътрешни и международни състезания „Spagetti Bridge” 
Иван Вълчев, Пламен Славчев и Андриан Паронов от Факултета по Транспортно строителство, 
както и студентката по архитектура Нона Цекова от екипа на Smart Fab Lab с ръководител арх. 
Делчо Делчев. 
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МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ по програма Horizont 2020, COST и др. 
 
 Заместник-ректорът по Евроинтеграция и международното  сътрудничество отговаря за 
участието на преподаватели от УАСГ в международни проекти и програми към Европейския 
съюз. Всяко участие на преподаватели по програмите Хоризонт 2020 и COST се удостоверява и 
потвърждава. 

За последната година са одобрени 4 проекта с участието на преподаватели от УАСГ по 
програма Хоризонт 2020. По важно е, че кандидатстванията са били 12 броя за последните 2 
години. Процентът на успеваемост е 30%. 
 

Международни изследователски проекти на УАСГ през 2016 г., финансирани по 
програми на Европейския съюз 

Наименование на проекта Начало – Край Бюджет Ръководител 

RFCS-2015 
INNOSEIS Фонд за 

подпомагане на 
стоманопроизводство 

01.07.2016 - 
18 мес. 

52 826.25 € 

Доц. д-р инж.  
Цв. Георгиев 
проф. д-р 

инж. Н. Рангелов 

 H2020-LCE-2016-RES-
CCS-RIA ECHOES 
Хоризонт 2020 

01.11.2016 - 
36 мес. 

82 425.00 € доц. д- р инж. Ел. Димитрова

 RFCS-2016 
EQUALJOINTS-PLUS 

Фонд за подпомагане на 
стоманопроизводство 

01/07/2017 – 
24 мес. 

 
39 026.25 € 

проф. д-р инж. 
Й. Милев 

Чавдар Пенелов 
Доц. д-р инж.  
Цв. Георгиев 

проф. д-р инж. Н. Рангелов 
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H2020-EE-2016-CSA 
Fit-to-nZEB 

Хоризонт 2020 2016 - 
24 мес. 41 000.00 € 

доц. д-р арх. Ст. Иванова 
 проф. д-р 

инж. Ф. Рангелова 
Виолета Младенова 

 

 
През 2016 г. в международен план бяха проведени: 

 Дни на Корейската култура във фоайето на УАСГ; 

 Официално посещение в Иран – Технически университет, Техеран; 

 Срещи с посланиците на Иран, Либия, Ирак и т.н. 

Въпреки големия обем от дейности, извършени от центровете в направлението 
„Международна дейност” и желанието за стриктното им привеждане към изискванията на 
СФУК, все още има редица въпроси, чието решаване би могло да се подобри. 
 
 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОНННИ 
ТЕХНОЛОГИИ (УЦИТ) 

 
 Основните области на информационното обслужване на Университета, които се 
извършват от УЦИТ, се състоят в поддържането и доизграждането на университетската 
компютърна мрежа, поддържането в експлоатационна пригодност на компютрите на 
преподаватели, служители и в компютърните лаборатории, създаването, поддържането и 
архивирането на глобалните бази данни за нуждите на УАСГ, поддържането на Интернет сайта 
на Университета и изграждане и поддържане на системата за електронно обучение. 
 

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 
 
 Информационните системи на УАСГ се разработват и внедряват в зависимост от 
изискванията на Ръководството за наличие на данни, които да му помагат при вземане на 
решения. Другата цел на внедряването на тези системи е набавянето и изпращането на 
информация на висшестоящите институции за изграждане на национална база данни и контрол. 
 

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 
 
 Системата е разработена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския социален фонд по проект „Електронни Форми за Обучение в 
Строителството, Архитектурата и Геодезията ЕФОСАГ“. 

 Основните функционални характеристики на системата са: 

 Модерен и лесен за навигация интерфейс; 

 Всеки потребител има на разположение свой личен работен панел, чрез който може да 
администрира курсовете си, да преглежда поставените му задачи и т.н.; 

 Платформата притежава множество функционалности, които улесняват комуникацията, 
както между обикновените потребители, така и между потребители-преподаватели, като 
например форуми, речници и др.; 

 Чрез календара потребителите могат да проследяват крайните срокове, зададени в даден 
курс, да следят организираните групови срещи, да научават за нови видео лекции, 
задания за курсови работи и срокове за тях, дати за изпити и др.; 
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 Потребителите могат да активират функция за получаване на уведомление при 
поставянето на нови задачи, при публикуването на нови съобщения във форумите, като е 
налична и възможност за изпращане на персонални съобщения; 

 Налични са и възможности за проследяване на постигнатия образователен напредък. 

Системата предоставя на преподавателите богата палитра от възможности: 

 Преподавателите могат да създават и управляват курсове, които да отговарят на 
разнообразни нужди и изисквания. Курсовете могат да бъдат направени така, че да са 
подходящи за различни видове образователни подходи (самостоятелно обучение или 
обучение с преподавател) и форми на обучение (онлайн или смесена); 

 В платформата са налични възможности за сътрудничество при създаването и 
предоставянето на съдържание; 

 Системата разполага с опции за свързване с външни ресурси, като например обучителни 
материали от други уеб сайтове; 

 Преподавателите могат да интегрират мултимедийните файлове в курсовете; 

 Членовете на групите могат да споделят помежду си курсове, както и да разпределят 
общите дейности, улеснявайки по този начин работата на целия екип; 

 Преподавателите могат лесно да управляват системите за оценяване и самия процес. 

В системата има над 6200 регистрирани потребители, като част от тях са на вече 
завършили студенти. Постепенно системата започна да придобива популярност сред 
преподавателите, особено по-младите. Те бързо започнаха да оценяват нейните възможности и 
улеснения при преподаването и администрирането на учебния процес. В момента има 
регистрирани 367 курса на преподаватели в различни дисциплини. Наистина голяма част от тях 
все още не са напълнени със съдържание и не се използват ефективно.Студентите от някои 
специалности положиха тестове, получиха и предадоха онлайн курсови задачи. 

 През изминалата година администраторите на системата проведоха курсове за работа с 
платформата, демонстрираха нейните възможности за преподаване, организиране на учебния 
процес и комуникация с обучаемите.Въпреки усилията от наша страна да популяризираме 
платформата сред преподавателите, засега интересът не е особено висок. 

 Все още има какво да се желае за пълното и ефективно внедряване на тази система в 
образователния процес. Факт е, че студентите се справят изключително бързо и с лекота с този 
начин на преподаване, но основната пречка за по-широкото й използване е нежеланието на част 
от преподавателите да включат платформата в курсовете си. 
 
 ПРОГРАМНА СИСТЕМА „СТУДЕНТ“ 
 

Системата започва да се внедрява от началото на 1993 г., като отделни модули, работещи 
независимо и обслужващи различни дейности, свързани с учебния процес. Въпреки 
многократните доработки системата вече е изостанала от нормативната база и изискванията на 
МОН за обслужване с информация. 

 В момента Университетът има огромна нужда от създаването на нова и на съвременно 
технологично ниво система за администриране на студентите. Това ще доведе до много по-
добро и ефективно обслужване от страна на факултетните канцеларии, катедрите и т.н. 
 
 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ 
 
 Системата за управление на студентските общежития е разработена по задание на 
Министерството на образованието и науката и използването й стана задължително от началото 
на 2017 г. Това е единна система за всички висши училища в България и нашият Университет е 
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един от първите, ако не и първият, който ефективно е внедрил системата и се възползва от 
всичките й възможности. Обхваща всички дейности по настаняването, преместването, 
събирането на наемите и различните отчети, изготвяни за нуждите на ръководството на звено 
„Студентски общежития и столове”. Новата система позволява онлайн комуникация с базата 
данни на Министерството, контрол на наемателите, следи се за ефективността при настаняване 
и управление на имотите. Системата позволява разделно заплащане на наема и комуналните 
услуги, ползвани от наемателите. Друга съществена възможност на системата за начисляване на 
лихва за неплащане в срок на наема и/или комуналните разходи доведе до значително 
завишаване на навременната събираемост на наемите. 
 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „БИБЛИОТЕКА“ 
 
 Системата се внедрява от 1995 г. След няколко доработки в момента включва: 

 Заявяване, обработка и класиране на изброените фондове; 

 Разпечатване на каталожни фишове; 

 Стандартни счетоводни справки; 

 Тематични бюлетини и други; 

 Работа с баркод при обслужване на читателите. 

Към момента са въведени всички библиотечни единици налични в библиотеката на 
УАСГ. 
 

ИНТЕРНЕТ САЙТ НА УАСГ 
 
 Настоящият сайт на Университета е разработен преди осем години, като през последната 
година започна сериозно да се използва от преподаватели и служители. Сайтът се превърна в 
основно средство за бърза и лесна комуникация между преподаватели и студенти. При 
разработването му е замислен да се администрира и поддържа до голяма степен от самите 
ползватели, но през дългогодишната му употреба и донякъде недобросъвестното му 
администриране, в момента сайтът е претрупан и труден за използване. Глобалното управление 
на сайта се поддържа от системното звено на УЦИТ. 

 През последните няколко месеца стартира подготовката на задание за разработване на 
нов сайт на Университета, който да отговаря на новите изисквания на потребителите, по-добра 
сигурност и по-лесна комуникация. 
 

УНИВЕРСИТЕТСКА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА 
 
 Основното предназначение на компютърната мрежа е осъществяване на свързаност 
между отделните компютри в мрежата и сървърите на Университета. Чрез нея се осигурява 
непрекъснат, бърз, сигурен и безопасен достъп до Интернет. През тази година започна работата 
по резервното трасе за допълнителен достъп до Световната мрежа от нашите партньори от 
Мтел. 

 Звено „Системна поддръжка“ на центъра с много усилия успява да се пребори с 
многобройните атаки за неправомерно влизане в сървърите на УАСГ. Това звено заедно със 
звеното за техническа поддръжка се занимава и с безпроблемната работа на компютрите в 
Университета. 

 През месец юни 2016г. беше проведен одит от независими външни специалисти за 
оценка на състоянието на мрежата на Университета. Бяха направени предложения за 
подобряване на работата. На специалистите беше представен и проектът за новата мрежа на 
Университета. В доклада от одита беше посочено, че състоянието на мрежата на Университета 
би било много по-добро,ако се завърши изпълнението на проекта за новата мрежа и би 
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достигнало нивото на мрежите на другите големи университети в страната. Бяха направени 
предложения за дублиране на доставката на Интернет от друг провайдер (в момента това е 
осъществено), подсилване на защитата на системата, подмяна на остарелите сървъри и др. 

 През изминалата година екип от специалисти от Университета подготви документите за 
кандидатстване в нов Европейски проект за подобряване на инфраструктурата на Университета. 
Проектът беше спечелен и в момента се провеждат обществените поръчки за избор на 
доставчици. В планирането на проекта са заложени инфраструктурни подобрения в сградата на 
Ректората. С дейното участие на екип от УЦИТ са заложени средства около 200 000 лв. за 
доизграждане на съвременна мрежова инфраструктура в сградата и сървърна зала, което ще 
подобри значително мрежовата свързаност на ползвателите в Ректората. Със средства от същия 
проект ще се оборудва учебна компютърна зала за Геодезическия факултет. Надяваме се, че ако 
в бъдеще не възникват субективни пречки, проектът ще бъде довършен и неговите резултати 
ще бъдат видими в рамките на две години. 
 

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА 
 
 Звеното „Предпечатна подготовка“ използва най-съвременните компютърни 
технологии, с помощта на които бързо и качествено се подготвят учебници, справочници и 
други помощни материали за учебния процес. Това звено се занимава с подготвянето за печат 
на ръкописите на статиите за Годишника на Университета. В момента статиите от последните 
пет броя на годишника могат да се четат безплатно на сайта на Университета. Това ще 
спомогне за по-широкото разпространение на Годишника сред специалистите по света, 
разпознаваемост и цитиране. Като следваща стъпка, може би, ще бъде списването му изцяло на 
английски език. 

 В звеното се извършва подготовка, проверка, печатане и изпращане в МОН на всички 
дипломи на студентите випускници от Университета. Служителите се занимават и с 
архивирането на всички материали от гореспоменатите дейности. 
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ДЕЙНОСТИ НА ЗВЕНАТА ПОДЧИНЕНИ НА 
ПОМ.-РЕКТОРА 

 
 Правата и задълженията на Помощник ректора законово са уредени с промените в 
Закона за висше образование. 

ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 

 В отдела се осъществява дейността по администриране и заплащане на персонала. 

 През 2016г. има сключени 59 трудови договора (15 – с преподаватели и 44 със 
служители – сезонни работници в УОБ „Семково“ и портиери по заместване), прекратени са 
178 трудови договори (на 52 преподавателя и 126 служителя). Сключени са 116 допълнителни 
споразумения, свързани с промяна на длъжността или срок на договора. През календарната 
година има 11 приключили процедури за академична длъжност „професор“, 7 приключили 
процедури за академична длъжност „доцент“ и 15 приключили процедури за академична 
длъжност „главен асистент“. В началото на 2017г. беше актуализирана основната заплата на 
всички, чийто размер е под новия размер на минималната работна заплата за страната – 460 лв. 

 Извършени са 5 проверки от Дирекция „Инспекция по труда“ София по спазване на 
трудовото законодателство. Дадените предписания са изпълнени. Няма наложени глоби на 
работодателя. 

ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ” 

 В отдела работят 16 служители, разпределени в секторите: „Поддръжка и ремонт на 
ВиК, ОВ и Ел. системи” и „Поддръжка и ремонт на АС част”. 

Основните видове дейности изпълнени от отдела през 2016 г. са: 

А. Основни ремонти: 

1. Чрез пряко договаряне 

 Обзавеждане на кабинет 208 и 216 в Ректората на УАСГ; 

 Доставка на хидрофорна помпа за обслужване на Хидрофорната уредба; 

 Основен ремонт на асансьори №3 и №4 в бл.2; 

 Доставка и монтаж на аварийно алармено устройство в кабината на асансьорите 
обслужващи бл.1,2 и 12. 

2. Чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Строително ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния 
фонд на УАСГ–гр.София“ 

 По обособена позиция 1: 

 Основен ремонт на покрива и подпокривното пространство на бл.12, северозападна и 
западна част – I и  II етап; 

 През август 2016 г. беше подменена подовата настилка от ПВЦ плочи  на  „Топла 
връзка“ между Ректорат и бл.7 с полиуретанова настилка; 

 Основен ремонт на съблекални и санитарни помещения към физкултурен салон в бл.12. 

 
По обособена позиция 3: 

 Основен ремонт на четири стаи  в УОБ „Семково”. 
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Б. Придобиване на стопански инвентар: 

За обзавеждане – 2 500 лв. 

Изпълнени текущи и аварийни ремонти по поддръжка на сградния фонд по 
инсталации: 

 Техници по ел. инсталации – ежедневна поддръжка, контрол и ремонт на ел. табла в 
учебните сгради на университета; своевременна  подмяна на  ел. крушки, прекъсвачи, 
контактори, луминесцентни  тръби, контакти, ключове, щепсели, предпазители, ремонт на 
силова и осветителна инсталация, ремонт на ел. отоплителни уреди, профилактика на ГРТ, ЕРТ 
на територията на УАСГ; ежемесечно отчитане на ел. енергията  на фирмите под наем; 
ежемесечно сравняване на консумираната ел. енергия с фактурите от ЧЕЗ; подаване на 
корекции за консумираната ел. енергия в УАСГ на всяко тримесечие, с цел намаляване на 
глобите от ЧЕЗ и икономия на ел. енергия; ремонт на осветителна и силова инсталация в 
учебните бази на УАСГ, както следва: 

Ректорат 

Монтаж на ЛОТ – 30бр. 
Монтаж на ключ.– 81бр. 
Монтаж на контакт – 60бр. 
Монтаж на прекъсвач автоматичен–5бр. 
Подмяна на ел.баласт– 50 бр. 
Подмяна на дросел–25 бр. 
Подмяна луминесцентни пури –400бр. 
Подмяна на патрони – 200 бр. 
Подмяна на автоматични предпазители – 50 бр. 
Текуща подмяна на щепсели, бутони, контактори, фасунги, лампи, кабелни канали, кабелни 
обувки, лустер клеми, предпазител –вложка, кабели, стартери и други. 

Корпус „А” 

Зали: 228, 230, 315,3 15А, 316, 205, 501, Аула “„Максима“ 
Кабинети: 202, 203, 204, 210, 212, 301б, 416, 417, 420, 1003, 1025, 1015, 1016. 
Лаборатории: 17 и 18 
Фоайе пред Аулата – сменени луминесцентни тръби  и стартери 
Ремонт на осветление по стълбища, коридори,тоалетни – сменени луминесцентни тръби  и 
стартери 
Склад на домакина и рампа – сменени енергоспестяващи крушки 
В канцеларии – сменени луминесцентни тръби   
Хидрофор – сменен пресостат и демонтаж и монтаж на нова хидрофорна  помпа 
Ел.табло за осветление на паркинг –сменени часовници 
Абонатна станция-коридор– сменени енергоспестяващи крушки и фасунга 
Студентски стол – сменени луминесцентни тръби   
Приземен етаж – сменени луминесцентни тръби  и ел.ключове  
Стълбище към ул. „Добри Войников“ – сменени луминесцентни тръби   
Кабини на охраната – енергоспестяващи крушки и контакти 
Канцелария „Хидротехника“– сменени луминесцентни тръби   
Аулата – кабината на преводача – сменени енергоспестяващи крушки и фасунга 
Телефонна централа – сменени луминесцентни тръби   
Блок 3 коридор – сменени луминесцентни тръби   
Лаб. „Хидроизпитания“ – сменени луминесцентни тръби  и стартери 
Склад под Аулата и гримьорна – сменени енергоспестяващи крушки 
Осветление паркинг – сменени живачни лампи 
Стълбищни клетки на ет.1,2,3,4,5,7,9  и 10– сменени луминесцентни тръби  и стартери 
Ел.таблата на топловъздушната система – сменени ел.часовници и контактори 
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Прокарване на кабели в зали и лаборатории. 

Корпус „Б” 

Зали:220,222,224,226,331,1210. 
Лаборатории:16,50,52 
Кабинети:338,342,435,438,410,442,444,453,454,456,750,751,1004,1042,1052 
Библиотека и хранилище към нея–смяна на контакти,  луминесцентни тръби  и стартери 
Хидрофорна уредба–подмяна на ел.мотор и термостат,ремонт на автоматика. 
Профилактика на ел.таблата и подмяна на изгорели  предпазители със стандартни патрони. 
Подмяна на ремъците на вентилаторите ,които допълнително отопляват зали от 220 до 226,бл.7 
 
Ремонтни работи по ел.част в помещения на УОБ „Семково“. 
 
За гореописаните ремонти и профилактики са вложени следните части и материали: 
луминесцентни тръби   36 W ,23W и  18W   – 550 бр. 
стартери  S 10 и S 2                  –   120 бр. 
дросели –    50 бр. 
предпазител 25 А                  –     80 бр. 
енергоспеставящи крушки               –   100  бр. 
пресостат                  –    2 бр. 
контактори (бобини)                          –  4 бр. 
електрически ключ                           –  35 бр. 
контакти                                            –  40 бр. 
автоматичен прекъсвач                    –    3 бр. 
кабел СВТ 3 х 2,5м2 – 100 м. 
фасунги                                      – 10 бр. 

 ОВ Техници – ежедневно обезвъздушаване на отоплителната инсталация, поддръжка и 
наблюдение на абонатните станции – включително подмяна на дефектирали помпи, демонтаж и 
монтаж със стабилно закрепване на радиатори, смяна на стари запушени обезвъздушители, 
подмяна на спирателни кранове на радиатори. През отоплителният сезон осъществяват 
денонощно дежурство за поддържане на  необходимата температура в сградите. 

Изпълнени ремонти дейности по време на неотоплителния сезон: 

1. Смяна на вентили и  обезвъздушители в лаборатории в бл.2 
2. Ректорат – смяна на обезвъздушители – 3 бр. 
3. Физкултурен салон малък (бл. 12) – съблекалня мъже демонтаж и монтаж на нови радиатори 
– 3бр. 
4. Стара сграда – бл.12 демонтаж и монтаж на нови радиатори – 5 бр. 
5. Библиотека – подмяна на 2 бр. обезвъвдушители. 
6. Ректорат зала 316,417 – ремонт на радиатори. 
7. Подмяна на водомер за студена вода. 

 Дърводелец – ежедневни дърводелски дейности: подменени секретни патрона – 40 бр., 
секретни брави и комплекти – 21 бр., обикновени брави  –25 бр., дръжки за врати –30 бр., панти 
за мебели – 15 бр., ремонти на врати и каси – 65бр., ремонт на черни дъски – 9 бр., чекмеджета, 
чинове и катедри, маси, столове, вратички на бюра и гардероби и др. Монтаж на закачалки, 
ремонт на пейките в двора на Ректората. Монтирани са нови первази и лайсни на подиуми в 
зали на УАСГ. Монтаж на двустранно заключващи се брави (питон). Направа на дръжки и 
тесли – 15бр. за нуждите на Геодезическия склад. Ремонт на банки, столове и маси в залите, 
монтаж на автомати за врати в тоалетните в сградите на УАСГ. Ремонт на пейките пред зали 
220 до 230. Ежедневен ремонт (без влагане на материали) на вратички на шкафове, бюра, 
чекмеджета, брави. Демонтаж, ремонт и монтаж на стари брави – умишлено и злонамерено 
повредени с карфици, клечки, лепило и др. При заместване на колеги в годишен отпуск 
дърводелецът изпълнява дейности, които не са по неговата специалност. Участва в 
демонтирането и изнасяне на разглобени, бракувани мебели от кабинети и зали. 
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 Водопроводчици – ежедневна поддръжка на ВиК инсталациите, отпушване на тоалетни 
чинии, мивки и канали. Подмяна на канелки и смесителни батерии. Ремонт на тоалетни 
казанчета и моноблокове. Почистване на ревизионни шахти в двора на УАСГ и хоризонталните 
канали в сутерените с каналопочистваща машина. Подмяна на стари дефектирали 
водопроводни и канализационни тръби. Демонтаж на стари тоалетни чинии, клекала и мивки и 
монтаж на нови и др. Основните ремонти работи са: демонтаж на канелки и монтиране на нови, 
ремонт на смесителни батерии със смяна на глави, ръкохватки или изцяло нови. Монтиране и 
демонтиране на канелки в зали за кандидатстудентските изпити 2016г. Поддръжка и ремонт на 
хидрофор, демонтаж на стара хидрофорна помпа и монтаж на нова. Почистване и ремонт на 
водостоци  в бл.2 и бл.1 и воронки по плоски покриви. Периодично отпушване на 
хоризонталната канализация в бл.1, бл.2 и Ректорат с каналопочистваща машина. Изпомпване 
на вода от сутерените на сградите на УАСГ с потопяема помпа. Ежедневно отпушване и 
почистване на канали на мивки, тоалетни чинии, подови сифони, писоари, клекала. 

 Ремонт на батерии и др. ремонтни работи по ВиК част в помещения на УОБ „Семково“ и 
УОБ „Веринско”. 

За гореописаните ремонти и профилактики са вложени следните части и материали: 
меки връзки          – 35 бр. 
глави за батерии  –  30 бр.  
ръкохватки   за батерии  –   19 бр. 
фитинги РVС ф20  –    15  бр. 
фитинги за тръби PPR    – 50 бр. 
сифони за мивки            –  8 бр. 
смесителни батерии    – 5 бр. 
поплавъци за казанчета – 20 бр. 
канелки с късо и дълго рамо –  21 бр. 
удължители 1/2"                –   11 бр.        
сферични и мини кранове – 15 бр. 
дискове за рязане               –  5 бр. 
маншони ф 50                    –    4 бр. 

 Железарска работилница – Подмяна на елементи от окачен таван; поставяне на 
липсващи дръжки на PVC врати в корпус А и Б; поставяне на автомати за алуминиеви и РVC 
врати; ремонт на щори; изработка на метални детайли и метални врати; демонтаж и монтаж на 
охранителни решетки; поддръжка на механичните дъски; ремонт на тънкостенни метални части 
на столове, маси и лабораторен инвентар с инверторен телоподаващ апарат. Направа на 
метални елементи, необходими за практиката по геодезия.Участие в подготовката (монтажа) на 
съоръженията в лабораторията за нанотехнологии в бл.12. Ежедневна поддръжка и ремонт по 
сигнал на домакините на сградите. 

 Строителна група (АС поддръжка) извършват целогодишна поддръжка и ремонт на 
кабинети, учебни зали и други помещения на УАСГ, включващи шкурене, шпакловка, 
грундиране, латекс, блажна боя по врати, радиатори и дограми, смяна на балатум, лакиране на 
бюра, шкафове, ламперия и др. Ремонтни дейности са извършени в следните помещения: 

1. Ремонт на каб.503, 504, 505 и каб.506, бл.12 
2. Ремонт на помещение в сутерен на бл.13 
3. Ремонт на асансьорни врати,шахта и стени, бл.12 
4. Ремонт в помещение на техническа работилница  
5. Ремонт на каб. 205 – Ректорат – блок 11 
6. Ремонтни работи в помещения на УОБ „Семково“ 
7. Ремонт на канцеларията на катедра „История и теория на архитектурата“–каб.721, 

бл.1, ет.7 
8. Боядисване с латекс стени  на Аула „Максима“  
9. Ремонт на канцеларията на катедра „Градоустройство“ – каб.1016, бл.1 
10. Ремонтни работи в бл.11 и 2 –латекс, гипсокартон 
11. Лакиране на входна врата на зала 230 

 
49



12. Ремонт на каб.501 и 502 ,бл.12 
13. Ремонт на каб.223 – Ректорат –блок 11 
15. Ремонтни работи в баните и съблекалните на Физкултурен салон, бл. 12 
16. Боядисване на метална ограда откъм ул. „Добри Войников“ 
17. Ремонт на каб.208 – Ректорат –блок 11 
18. Подмяна на подовата настилка в асансьорите на бл.1 и 2 с нов балатум.                                       
19. Ремонтни работи по В и К част в помещения на УОБ „Семково“ 

За ремонта на гореизброените помещения са извършени следните видове СМР: 

 Поставяне на гипскартон – 10, м2 ; 

 Шкурене на стени и тавани – 170,0  м ; 

 Шкурене мебели  –  80 м2; 

 Полагане на латекс по стени и тавани – 1400 м2 ; 

 Полагане на блажна боя по цокли – 185 м'; 

 Полагане на блажна боя по мебели, врати,ограда, радиатори – 277,4 м2 ; 

 Поставяне на фаянсови плочи – 5,0 м2; 

 Направа на замазки – 35 м2 ; 

 Мазилки с варов р-р – 20 м2; 

 Гипсова шпакловка – 65 м2; 

 Грунд по метални врати –22 м2 ; 

 Силикониране                 – 55 м; 

 Бетоконтакт                     –22 м2; 

 Мебелни закачалки  – 100 бр.; 

 Лак по мебели                – 80 м2; 

 Шпакловка с колор кит  –100 м2; 

 Первази дървени и пластмасови – 35 м; 

 Ръбохранители     – 60 м. 

 
В. Изпълнени дейности през настоящата година от външни фирми чрез пряко 
договаряне: 

 Обзавеждане на кабинет 208 и 216 в Ректората на УАСГ; 

 Доставка на хидрофорна помпа за обслужване на Хидрофорната уредба; 

 Основен ремонт на асансьори №3 и №4 в бл.2; 

 Доставка и монтаж на аварийно алармено устройство в кабината на асансьорите 
обслужващи бл.1,2 и 12. 

 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 
 За по-голяма част от 2016 г. дейността и извършената работа на отдела е продиктувана 
от промяна в законодателството на обществените поръчки, изразена в новоприетите от 
Парламента Закон за обществените поръчки и от Правителството – Правилник за прилагането 
му (в сила от 15 април 2016 г.). Въз основа на това бе изготвена вътрешноведомствена уредба за 
поръчки с директно възлагане и съвместно с Финансов контрольор – Вътрешни правила за 
управление цикъла на обществени поръчки в УАСГ. 
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 На Профила на купувача за 2016г. са оповестени три поръчки с директно възлагане и 
едно публично състезание. Съвместно с Финансово-счетоводен отдел беше изготвена и 
обобщена справка за разходи по Публична покана и директно договаряне, както и публикации 
на плащанията по договори в Профила на купувача. Всеки подписан по обществена поръчка 
договор е публикуван, съобразено и със Закона за защита на личните данни. Администрирането 
за този преходен период на Профила на купувача е рационално, вкл. изготвянето на нови 
раздели, съобразени с промените в законодателството. За приключените обществени поръчки се 
съставя досие, което се съхранява в нарочно определено за тази цел помещение с архивна цел. 
От средата на 2016г. в звеното работи само от един служител. 

СЕКТОР „УЧЕБНО-ОЗДРАВИТЕЛНИ БАЗИ“ 

 Учебно-оздравителните бази на УACГ се ползват като места за творчество, социален 
отдих и учебни лрактики от преподаватели, служители и студенти. През последните години 
основната част от дейността на УOБ се профилира в организиране на учебни практики и 
обучение на студенти от различни специалности. 3а осъществяване на тази дейност сектор 
„УОБ” поддържа, стопанисва и ръководи следната материална база: УOБ „Семково”, 
„Веринско” , „Варна”, „Китен” и „Панчарево”. В цялостната структура са обосо6ени групи 
специалисти, работещи и развиващи базите съобразно с тяхното географско разположение и 
функционално предназначение. 3а отбелязване е, че заетостга на легловата база и използването 
й за учебни цели са основните фактори, влияещи върху икономическите показатели. Ценовата 
политика на сектора се определя на база търсене и предлагане в условия на пазарното 
стопанство. Преди всеки сезон цените се утвърждават от ръководсгвото на УАСГ, като особено 
внимание се отделя на учебните практики. Тук студентите ползват значителни облекчения – 
малка надценка върху цената на доставните продукти , калкулативно включени в кухненската 
продукция, както и намаление за нощувка. Трябва да отбележим, че бурното навлизане на 
частния сектор в хотелиерството ни прави по-малко конкурентноспособни, поради 
невъзможностга да реагираме гьвкаво при определяне на цените в условия на пазарни 
отношения. 

 Разходите за основната дейност са изчислени на базата на реализираната програма в 
съответствие с изискванията на българското финансово счетоводно законодателство, като е 
извършено групиране на разходите. То обхваща: разходи за материали, електроенергия, гориво, 
външни услуги, разходи за персонала и др. Не са включени амортизационни разходи. 

 УOБ „Семково" с Акт №424 П/24.01.2006г. за публична държавна собственост от 
област Благоевград. Персонал: в активния период – зима 20 служители, лято 15 служители, като 
7 служители са на постоянен трудов договор. Това е най-голямата база на УАСГ с изградена 
специализирана инфраструктура за ски туризъм. Средната годишна заетост е около 60%. 
Основен ползвател са студентите от профилирано обучение по ски, които заемат 90% от 
легловата база през зимния период. Дава се възможност на около 300 студенти всяка година да 
преминават едноседмичен курс за обучение по ски в рамките на учебната програма. По време 
на ученическите ваканции базата се предоставя изцяло за организирани ученически лагери. 
През последните години се лятното натоварване на базата е предимно за учебни практики по 
геодезия, както за студентите от геодезически факултет – първи и втори курс, така и за 
студентите от другите инженерни специалности, изучаващи Инженерна геодезия. 3аетостга на 
базата за учебните практики по геодезия е от 15 юни до 15 септември, като в паузата между 
учебните практики от 1 август до 25 август се предоставя за свободен отдих. 

 Балансът на финансите за УOБ „Семково” е с отрицателно салдо. Съществен дял за това 
оказват разходите за отопление и ел. енергия през активния зимен период. Извършеното през 
2010г. обследване на енергийната ефективност на сградата показа, че при сегашното състояние 
и начина на топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно-хигиенни норми за 
топлинен комфорт. Средната поддържана температура в сградата през отоплителния период е 
около 13 градуса. Причината е в големите топлинни загуби. Потенциалът за намаляване на 
разходите за енергия може да се реализира чрез: подмяна на дограмата с РVС двоен 
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стьклопакет, топлоизолиране на външните стени, топлоизолиране на пода, топлоизолиране на 
част от покрива, замяна на наличните лампи с енергоспестяващи, замяна на първичния 
енергоносител с по-ефективен, изграждане на соларна и фотоволтаична система. Приходите в 
базата се формират от нощувки, хранене и от допълнителни дейности като ски влекове, ски 
гардероб и бар. Събрана и оформена е необходимата документация за определяне статута на 
ползваните от университета ски терени. 

 Голямото експлоатационно натоварване на базата е амортизирало до голяма степен 
хотелския инвентар, което налага планово да се извърши неговото подновяване. Базата се 
нуждае спешно от закупуване на около 90 броя нови легла и матраци. 

 УОБ „Веринско” e разположена край яз. Бакър дере на 60км. от София на площ от 110 
декара. Акт №22 и Акт №23 от 04.02.2003г. за публична държавна собственост – земя и сгради. 
Персонал – 3-ма служители (организатор, домакин и водопроводчик). 

 Годишна заетост e около 20%. През последните 10 години се създаде материална база и 
условия за провеждане на учебни практики по Инженерна геодезия, Висша геодезия и 
Геодезически навигационни спътникови системи и мрежи със студентите от Геодезически 
факултет. Реалните приходи тук са само от нощувки и от отдадените след конкурс по ЗОП 
неизползвани земеделски площи за 2090,32 лв. на година с ДДС. 

 УОБ „Варна" се намира в непосредствена близост до южния плаж на Варна. Акт №7554 
от 30.04. 2010г. за частна държавна собственост  – земя и сграда. Разполага със седем стаи с 
отделни санитарни възли – общо 14 легла. Отдава се под наем по решение на Академичния 
съвет след проведен  търг по ЗОП за 2500лв. на месец с ДДС. 

 УОБ „Китен” – Акт №2 от 18.03.1999 г. за частна държавна собственост – част от 
сгради заедно със съответното право на строеж върху държавен терен, целият от 15000 кв.м. 
Поради  промяна в собствеността на земята от държавна в общинска, от Ректора на УАСГ е 
подадено заявление до областна администрация гр.Бургас за издаване на нов АДС с нанасяне на 
промените. Нов АДС не беше издаден, но ни изпратиха стария презаверен. Тук УАСГ разполага 
с 6 стаи и 2 мезонета разположени в хотелска част в съсобствност с частна фирма, придобила 
имота през 2016г. и три броя масивни бунгала. Общ брой на леглата 32. Направеното 
предложение за обособяване на трите бунгала в един парцел бе отхвърлено от областната 
управа. Новите собственици започнаха ремонт на сградния фонд и околното пространство, за 
което ни уведомиха с писмо. Целта им е да повишат категоризацията от две на три звезди. 

 УОБ „Панчарево" – парцел за геодезически полигон на УАСГ с Акт № 0035 от м. 
декември 1996г. за частна държавна собственост – само земя с площ 9817кв.м. Предстои 
вземане на решение за бъдещото стопанисване на имота. 

 Имот в Район „Студентски”, предназначен за „Централна научноизследователска 
учебна лаборатория за хидравлични изследвания и аеродинамичен канал” – терен на площ от 21 
дка с изградени в него асфалтови площадки и бетонови фундаменти и основи ЕПК 1989г. и 
масивна сграда (хангар) – 160 кв.м. съгласно Акт №00377/6.11.1997 г. от област София – 
управление „Държавна собственост”. Поради предявени претенции, за част от този имот, от 
други лица, в Област София е заведена преписка с вх.№4704/204 от 20.11.2013г. и последвали 
писма до Министерство на образованието и науката, до Министерство на регионалното 
развитие, до Столична община, Район „Студентски”, както и до заинтересованите страни, с цел 
проверка и издаване на нов Акт за публична държавна собственост на УАСГ, който да 
съответства на действителното фактическо и правно състояние на имота. 
 

СЕКТОР „НАЕМИ“ 

 В съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника 
за прилагане на ЗДС (ППЗДС) в компетентността  на  Сектор „Наеми“ на УАСГ под 
ръководството и контрола на Помощник – ректора на УАСГ е осъществяването на дейностите 
по управление с имоти, предоставени за стопанисване от Областна администрация София град 
и Областна администрация Варна. 
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 През 2016г. УАСГ има сключени краткосрочни и дългосрочни договори за наем с 234 
юридически и физически лица на обща стойност 780 363.14 лв., както следва: 

 На територията на УАСГ, УОБ „Варна” и УОБ „Веринско” – договора на стойност 
553 885.83 лв.; 

 На територията на Студентски град – 25 договора на стойност 176 482.40 лв.; 

 АУЛА МАКСИМА – 26 договора на стойност 22 620.00 лв.; 

 Други зали – 90 договора на стойност 26 545.17 лв.; 

 Рекламни площи – 8 договора на стойност 2 571.67лв. 

 Процедурата за отдаване под наем на АУЛА МАКСИМА, други зали, рекламни площи, 
както и процедурата на обявяване и провеждане на търговете за отдаване под наем за 
петгодишен срок на обекти на територията на УАСГ, Студентски град и УОБ „Варна”, изцяло 
са съобразени с действащите нормативни актове. 

 Принципите при сключването на договори за отдаване под наем на имущество на УАСГ 
при дългосрочните договорни отношения касаят провеждането на търг с ясен и определен 
метод за оценяване, като основен критерий за класиране и оценка е единствено размерът на 
наемната цена, предложена от участника в търга; отдава се имущество по начални цени, които 
са нормативно определени; същите се актуализират през определен период от време; налице е 
контрол за ефективно събиране на приходите от наеми, своевременно се предприемат действия 
за прекратяване на договорите с неизправни наематели и претендиране на дължимото по 
съдебен ред. 

 Горепосочените принципи се отнасят и за краткосрочните договори, чиято процедура на 
сключване е изрично регламентирана със заповед на Ректора на УАСГ. 

 Наличието на обективни показатели при провеждането на тръжните процедури е 
предпоставка за липса на субективно оценяване на предложенията на кандидатите. 

 По отношение на наемната политика на УАСГ е налице правомерна практика, състояща 
се в сключени договори с правно основание, с определен срок, както и прекратени наемни 
договори след констатирана неизправност от страна на наемателя, което е показател за 
упражнен надежден контрол по изпълнението на договорите за наем. 

 Управленските решения в областта на наемната политика на УАСГ като цяло са в 
съответствие с относимото законодателство и вътрешните нормативни актове. Налице са 
законоустановените предпоставки за реализиране на процедурите по отдаване под наем на 
помещения и имоти, предоставени за стопанисване и управление на УАСГ. 

 Заповедите на Ректора на УАСГ, изготвени на основание предложенията на комисиите 
по провеждане на търгове, са законосъобразни актове, издадени в рамките на персоналната 
компетентност и въз основа на тях възникват съответните валидни наемни правоотношения. 

 Договорите за наем на имоти, сключени от Ректора на УАСГ, са подписани от Началник 
ФСО в съответствие с разширеното действие на системата на двоен подпис, нормативно 
регламентирана, изискваща прилагане при сключване на всички възмездни договори. 

 Установена е добра практика за задължително застраховане на предоставените под наем 
имоти – публична и частна държавна собственост, като отговорността за задължителното 
застраховане на всички тези имоти е вменена на наемателите, съгласно клауза в договора за 
наем. 

 С оглед гореизложеното следва да се обобщи: 

 1. С действащата към настоящия момент наемна политика на УАСГ са изпълнени 
изискванията на съответните конкретно посочени законови и подзаконови нормативни актове, 
регламентиращи тази дейност. 

 2. Предприети са действия и се осъществява постоянен контрол относно: 
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 Подготвянето, подписването и изпълнението на договорите за наем на АУЛА 
МАКСИМА, други зали и рекламни площи на територията на УАСГ; 

 Законосъобразното провеждане на процедурите по отдаване под наем на обекти на 
територията на УАСГ, Студентски град и УОБ „Варна”; 

 Своевременното събиране на дължимите наем, консумативи и неустойки от наемателите; 
 Ефективното събиране на просрочени вземания от неизправните длъжници. 

МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ 

В звено МТС няма назначен щатен служител, но въпреки това са изпълнени (според 
разполагаемия финансов ресурс) всички заявки подадени от катедри, отдели и звена на 
Университета. 

ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА 

В телефонната централа работи една телефонистка. Самата централа е в задоволително 
състояние. Тази година бе сменен операторът, доставчик на телефонни услуги. 

АВТОТРАНСПОРТ 

Автопаркът на Университета разполага със следните автомобили: 1бр. автобуси, 2бр. 
микробуси, 2бр. УАЗ-ки, 2бр. леки автомобила. 

 В автотранспорта на УАСГ работят шестима служители – н-к отдел, четирима шофьори 
и инспектор. 

 Служителите от звеното извозват студенти за провеждане на учебните практики и 
семинари, чужденци и гости на Университета, както и при необходимост от страна на 
административните служби и звена. 

 Шофьорите извършват и поддръжка на колите – диагностика, всекидневни прегледи, 
монтьорска работа, тенекеджийство и бояджийство, текущи ремонти т.нар. „ТО1” (техническо 
обслужване след пробег от 10000км.) и „ТО2” (техническо обслужване след пробег от 
20000км.), както и подготовка на автомобилите за годишен технически преглед. 

 Ангажимент на звеното е заплащането на пътен данък, данък ПС и винетки, както и 
застраховките „Гражданска отговорност” и „Автокаско” за колите от автопарка. 

 Съгласувано с Финансово-счетоводен отдел е създадена система за отчитане на 
разходите, касаещи автомобилния парк (разход на гориво, закупуване на резервни части, 
застраховки и т.н.)  

ПРОПУСКИ 

В направлението работят двадесет и пет човека – един организатор и двадесет и четири 
портиера, разпределени в пет входа на УАСГ и две обходни двойки, които осъществяват 
ежедневен обход. През тази година бяха издадени нови пропуски за достъп на лични 
автомобили на работещите в Университета. Стриктно се спазва въведеният ред за влизане в 
сградите на УАСГ в работни и неработни дни. 

ПЕЧАТНА БАЗА 

До м.март на 2016г. в Печатна база работеха трима служителя, а към момента се ползва 
едно лице на граждански договор за периодично извършване на копирни услуги. 
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ПОДДРЪЖКА КОРПУСИ 

Отговорни за поддръжка на сградите на Университета са двама домакини: един за Аула 
и Корпус А, и един за Корпус Б и Ректорат. Броят на хигиенистките бе намален от 77 на 52. За 
поддръжка на чистотата в сградите на Университета се ползват сертифицирани санитарни 
материали, доставяни от отдел МТС. 
 

ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ) 

И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО (ПБЗН) 

 

Проведени са всички мероприятия, свързани с дейностите по ЗБУТ и ПАБ, които се 
изискват по нормативни документи. 

 По линия на ЗБУТ: периодично обучение на лицата, провеждащи периодично обучение и 
инструктаж; измерени са параметрите на ел.уредби на територията на Университета. 

  По линия на ПБЗН: извършена е комплексна проверка от районния инспектор при 04 РС 
„ПБЗН” за спасване пожарната безопасност в Университета. Съставено е разпореждане за 
констатирани нарушения, с преписани дванадесет мероприятия. Спазени са сроковете за 
отстраняването им, за което е информиран началникът на 04 РС „ПБЗН”. Съгласно 
нормативните изисквания е сключен договор с лицензирана фирма за поддържане на 
пожароизвестителната и пожарогасителна система; проверено е налягането на вътрешните 
пожарни кранове. Извършена е профилактика на наличните противопожарни средства 
(пожарогасители) в УАСГ и учебно спортни бази (Веринско, Семково). Съгласно нормите за 
пожарна безопасност същите са обозначени с необходимите стикери. Изградена е 
оповестителна система в блок 13 (уч. Зала 250 и ФСО). 

 Забраната за тютюнопушенето на територията на Университета не винаги се спазва от 
студенти, служители и преподаватели, както и от служителите на фирми наематели. 

АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ 

Абонаментната поддръжка на асансьорните уредби се осъществява от фирма след 
проведена процедура по ЗОП за избор на изпълнител за този вид дейност. Трите нови асансьора 
се поддържат от фирма ЛИФТКОМ. Извършен е основен ремонт на асансьори №3 и №4 в бл.2 и 
доставка и монтаж на аварийно алармено устройство в кабината на асансьорите, обслужващи 
бл.1,2 и 12, съгласно нормативните изисквания. 

 За всички асансьори са извършени необходимите по нормативни документи проверки от 
Държавната агенция МТН. 

ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ 

В деловодството работи един служител. Документите, подлежащи на съхранение, се 
архивират по надлежния ред с представител на Териториална дирекция „Държавен архив”. 

 Все по-належаща е нуждата от обособяване на Университетски архив предвид обема на 
обработваната документация.  

СЕКТОР „СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ“ (ССО) 

 За отчетния период, въпреки нередовното плащане на немите от живущите, приходите от 
дейността на ССО са се увеличили с 6% спрямо 2015г. 

 Причините за това са следните: 

 Събрани стари задължения от 2015г. (което все още не може да достигне 100% ); 

 Увеличени приходи от нощувки с 21%; 
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 Всички търговски помещения вече са с наематели, вследствие на преразглеждане на 
наемната политика. 

Въпреки тези резултати, събираемостта на наемите от студентите не е добра и е 
неритмична. Спрямо 2015г. са събрани по-малко с 8.6 % от студентски наеми. Неиздължените 
студентски наеми за 2016г. са в размер на 155 862 лева. 

 Това създава големи проблеми особено зимните месеци, защото разходите за 
енергоносители са много високи. Поради тази причина, Секторът приключи 2016г. с неплатени 
фактури за 198 539 лева. Всичко това води до начисляване  на лихви за забавени плащания. 

 Поради постоянното увеличаване на цените на енергоносителите, разходите за 
електрическа енергия, студена вода, топла вода и отопление вече достигат 70.5 % от общите 
разходи на Сектора. Топлоенергията през м.януари 2017г. е в размер на 81 882 лева, а в същото 
време има и разходи за ел.енергия в размер на 96 085 лева. Недопустимо е сгради, проектирани 
и отопляващи се с топлоенергия, да имат такъв разход за ел.енергия. 

 Това предполага да се предприемат мерки за реализиране на икономии, като една част от 
консумативите да се заплащат от живущите, което е практика в почти всички висши училища. 

 Другото направление, по което се работи, е поетапно въвеждане на енергоспестяващи 
мерки в Студентските общежития, които да доведат до икономия на средства за 
енергоносители, като тези средства се насочат за подобряване на условията за живеене. 

 За съжаление процедурата за кандидатстване пред Националния доверителен екофонд 
(НДЕФ) за отпускане на средства, за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на 
стойност 2 400 000 лева, в бл.35 от Студентските общежития на УАСГ, беше спряна от НДЕФ 
и така се провали. Въпреки, че проектът и документацията за провеждане на процедура по ЗОП 
бяха одобрени, въпреки, че има издадено и разрешение за строеж от НАГ, получихме писмо 
само по имейл от НДЕФ, че има решение да не се финансират проекти на Студентските 
общежития на Университетите, тъй като според Европейската комисия това е предоставяне на 
държавна помощ и подлежи на санкции. За съжаление Европейската комисия разглежда 
студентските общежития като хотели. По наше мнение това е необосновано. 

 Ръководството на УАСГ продължава да търси други възможности за финансиране на 
проекта. В условията на всеобщи държавни финансови рестрикции това е изключително рудна 
задача. 

 През последните години значително се увеличи размерът на минималната работна 
заплата (МРЗ) за страната. Това доведе до увеличаване на разходите в Сектора, тъй като 85 % 
от работещите са на МРЗ. 

 Постоянното нарастване на разходите води до все по-малко средства за ремонти и 
оборудване. През 2016г. са изразходвани два пъти по-малко средства за ремонти спрямо 2015г. 
Това води до влошаване на условията на живот на студентите. 

 В Сектора се извършват предимно аварийни и текущи ремонти за поддръжка на 
сградния фонд и такива по предписания на СРЗИ и 07 Служба по ПБЗН. 

 По съществени ремонти, освен текущата и аварийна поддръжка, които са извършени за 
периода, са следните: 

 Преработка на главно ел. табло в блок 34Б с цел преразпределение на натоварването; 

 Преработка на ел. табла в абонатни станции, направа на отделни защити на помпи в 
абонатните; 

 Преработка в етажните разпределителни табла, съгласно предписание на Районна 
служба „ПБЗН” за преразпределяне на натоварването; 

 Шпакловки по стени и тавани в блок 33Б и блок 34Б по предписание на СРЗИ; 
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 Частична подмяна на балатумни настилки по коридорите на блок 33Б и блок 34Б по 
предписание на СРЗИ; 

 Частични ремонти в бани в блок 34А, 34Б и 61Б, с цел отстраняване на течове; 

 Шпакловки и бояджийски работи по стени и тавани в блок 61Б по предписание на СРЗИ; 

 Ремонт на втора читалня в блок 61Б; 

 Смяна тръби– щранг лири в бани в блокове 34А, 35 и 61Б. 

Въпреки трудностите, вследствие на ограничаване на разходите, сектор ‘‘Студентски 
общежития‘‘ приключи и 2016г. с излишък. 

Целта досега беше акумулираните средства от излишъци да бъдат използвани като част 
от съфинансирането на Проекта за въвеждане на ЕСМ в блок 35. 

 Сега след като вече е ясно, че няма да има финансиране от НДЕФ, средствата ще се 
насочат за изпълнение на предписанията от СРЗИ и подобряване на условията на живущите. 

 Една част от средствата ще се използват за закупуване на бюра и столове за живущите. 
 
 Финансовият отчет за първото тримесечие на 2017г. все още не е готов, очаква се да 
стане готов до 10.04.2017г. 

 Предварителните разчети показват, че Секторът ще приключи първото тримесечие с 
малък излишък при условие, че не се влоши драстично събираемостта на наемите. 

 От 01.03.2017г. в ССО е въведен програмен продукт „ОРАК” за настаняване на студенти, 
предоставен от МОН. Същият е с много недостатъци в сравнение с досега използвания в УАСГ 
и създава ежедневни проблеми. Технологичното време за отделните операции (настаняване, 
пренастаняване, плащане и др.) е по-голямо и се създават опашки от чакащи. Системата не 
позволява отпечатване на основни документи или отпечатва такива с непълни данни. Работи се 
с програмистите от „ОРАК”, съгласувано с МОН, за отсраняването им. Надяваме се до началото 
на пренастанителната кампания всички слабости да бъдат отстранени и с Продукта да се работи 
нормално. 

 По-големи ремонти, които са извършени в ССО през първото тримесечие на 2017г. са 
следните: 

 Преработка на етажни ел.табла в блок 61Б; 

 Подмяна на автоматичен прекъсвач в главно ел.табло на блок 34А; 

 Шпакловки и бояджийски работи по коридори (стени и тавани) и асансьорно помещение 
в блок 34А; 

 Основен ремонт на ляв асансьор в блок 34А. 
 

СЕКТОР „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ“ 
 
 Сектор „Студентски столове” е в структурата на УАСГ и при осъществяване на 
дейността си се подчинява на общите икономически правила за управление на УАСГ, като 
работи в тясна връзка и се контролира от Пом.–ректора. Съгласно правилника за управление и 
стопанисване секторът формира своите приходи от бюджета и собствена стопанска дейност. 

 През отчетния период в стола за студенти бяха направени значителни подобрения за 
разнообразяване на асортимента, с цел рационалното хранене на студентите: предлагане на 
аламинути, салати, разновидност от кисели млека, сладкарски и захарни изделия, плодове. В 
сравнение с предходните години броят на хранещите се в стола за студенти е намалял, което е 
свързано с намаления прием на студенти и рефлектира върху финансовите резултати на 
сектора. 
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 Проведени са мероприятия – коктейли, годишнини, хранене на участници в 
конференции, парти на студентите, пролетно и коледно парти на преподавателите и 
служителите на УАСГ. Персоналът на комплекса е доказвал многократно своите 
професионални качества при провеждане на тържества. Въпреки усилията, приходите от 
стопанската дейност в сектора (хранене на преподаватели и служители и провеждане на 
мероприятия) са значително намалели, като приходите от проведени мероприятия са намалели 
двойно спрямо предходните години. 

 Сектор „Студентски столове” се контролира от външни институции като Агенция по 
безопасност на храните, Пожарна безопасност. При извършени в обектите за хранене проверки 
не са констатирани нарушения. 
 
 

ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ЦПЛ) И ЦЕНТЪР 
ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ (ЦФКС) 

 
Дейността през отчетния период беше съсредоточена върху изпълнението на учебния 

план и програми за обучение по чужди езици и заниманията по спорт. Трябва да се отбележи, 
че всички проблеми, възникнали в процеса на изпълнението, се решаваха успешно при добро 
взаимодействие между двата центъра и Зам.–ректора по учебната дейност, качество и 
акредитация. По отношение на повдигнатия на Академичен съвет въпрос за академичното 
развитие на преподавателите от двата центъра ръководството отправя необходимите запитвания 
в МОН за юридическа обосновка на възможностите за академично израстване. 

 
 

Център „ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА” 
 

1. Учебна дейност 

 Центърът обучава около 1000 студенти и докторанти по следните дисциплини: 
специализиран английски, немски и френски (редовни студенти); специализиран английски 
(задочници от ГФ); по български и английски език (чуждестранни кандидат-студенти); по 
български език (чуждестранни студенти по програма „Еразъм”); по научна комуникация на 
английски език (докторанти). Обучението се провежда от 16 редовни (плюс 3 по майчинство 
през учебната 2016/2017г.) и трима хонорувани преподаватели (за сравнение хоноруваните 
миналата година бяха 13). Води се по учебници, написани от преподаватели от центъра и 
съобразени с профила на университета. След като 6 зали бяха оборудвани с компютри, 
спечелени по научен проект, вече на практика се осъществява частично мултимедийно 
обучение по английски език. Основната цел на специализираното езиково обучение, а именно 
придобиване на знания и умения за боравене с научно-технически текстове на чужд език от 
съответните научни направления, по които УАСГ подготвя специалисти, се осъществява по 
съвременни методики на необходимото качествено ниво. Конкретно за английски език са 
разработени унифицирани тестове по новия учебник за всеки от петте му основни раздела. Има 
разработени тестове и по другите преподавани езици. 

Поредна година, по подобие на всички останали нефилологически висши училища, за 
студентите, желаещи да изучават английски език, се поставя праг за чуждоезикова 
компетентност, регламентиран в приетите учебни програми, който не е висок, но неуспелите да 
го преодолеят се насочват към немски и френски групи. Това от една страна осигурява 
достатъчно студенти за тези групи и запазва разнообразието от езици, които се предлагат. От 
друга страна, хетерогеността на групите често води до професионална неудовлетвореност от 
страна на преподавателите. Този проблем трябва да бъде внимателно обсъден в центъра, като 
възможно решение от методическа гледна точка е от студентите с по-ниско ниво на владеене на 
езика да се изисква усвояване предимно на перцептивни умения, а от тези с по-високо ниво – 
съответно на продуктивни. 
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2. Научно-изследователска дейност 

 В центъра има един хабилитиран преподавател – доцент по български език. В момента 
една преподавателка е зачислена в докторантура с редица международни научни изяви. 
Установени са контакти с колеги от сродни катедри в чужбина с цел обмяна на опит и 
реализиране на бъдещи проекти.  
 

3. Учебно-материална база 

 Центърът разполага с основно ремонтиран учебен корпус от 12 учебни зали. Търси се 
възможност за осигуряване на допълнителни зали предвид големия брой обучавани студенти.  

 
 

Център „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ” 

 

 1. Учебна дейност 

 В центъра работят 11 щатни преподаватели и двама хонорувани, ангажирани с 86 групи 
и 17 отбора по 13 вида спорт. В спортни занимания са обхванати всички студенти в зависимост 
от учебната програма на съответните факултети. 

 Съгласно Закона за спорта, всички студенти трябва да имат по 60 ч./годишно спорт, като 
за целия период на следване тези часове възлизат на 240 ч. Това засега се спазва само в ГФ. 

 Допълнително като свободно избираема форма, към центъра съвместно с УОБ 
„Семково” и „ФСО“, се организира профилирано обучение по ски за всички студенти от УАСГ. 
В него през 2016 г. взеха участие над 280 студента. Същата организация бе създадена и през 
настоящата 20157 г. За децата на преподаватели и служители на УАСГ се организират лагери – 
в УОБ „Семково“ по ски и планинарство през зимната, пролетната и лятната ваканции, а през 
лятната ваканция се организира обучение по водни спортове на море в гр. Лозенец. 
 

2. Спортна дейност 

 УАСГ участва в календара на АУС „Академик” със 17 отбора по 13 вида спорт. 

 Нашият университет не е със спортна насоченост, но въпреки това отборите ни са 
екипирани добре и бяха създадени нормални условия за тяхната подготовка. Налице са и 
резултатите. Във финалната фаза на Държавното студентско първенство отборно ски мъже 
заеха 3-то място; ориентиране мъже – 2-ро място; тенис мъже – 3-то място (регионална група); 
тенис на маса – 3-то място жени, 7-мо място мъже, плуване – 6-то място отборно мъже и жени; 
лека атлетика индивидуално – 2-ро място – тласкане на гюле, хвърляния – 3-то място диск; 100 
м. мъже – 1-во и 3-то място, 400 м. мъже – 2-ро място, крос – отборно – 2-ро място, аеробика – 
5-то място отборно, 6-то място – индивидуално. 

 При отборните спортове, футбол мъже – 2-ро място на първенството на София и 6-то 
място в ДПС; футбол жени – 3-то място; хандбал – 3-то и 4-то място заедно с отбора на ТУ 
финали; волейбол финали – 5-то място мъже и 8-мо място жени; баскетбол – 6-мо място мъже 
(регионална група). 

 Вътрешната спортна програма на УАСГ беше доста наситена. Съвместно със Студентски 
съвет бяха организирани и проведени с подчертана масовост състезания по баскетбол, 
волейбол, тенис, тенис на маса, плуване, но най-масово (около 400 човека) бе участието във 
футболния турнир. В болшинството от вътрешните състезания не липсваше настроение и 
емоции, създадени от нужното озвучаване и участие на мажоретния състав.  
 

3. Материална база 

 За съжаление залите за спорт, с които разполага УАСГ, са остарели и с нестандартни 
размери. Преимущество обаче е, че са отоплени, което дава възможност за ефективното им 
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използване през цялата година. През 2017г. физкултурния салон е включен за основен ремонт в 
проекта на УАСГ по Оперативна програма „Региони в растеж”. 
 
 
 

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 
 Изминалата 2016 година премина при големи финансови затруднения, голям бюджетен 
дефицит, поради липса на достатъчен финансов ресурс. Причината е значителното намаление 
на основните приходи, при относително постоянни разходи. Академичният съвет на УАСГ прие 
редица антикризисни мерки, насочени към намаляване на очаквания дефицит. 

 Реализиран ефекти са: 

 Драстично намаление на хонорарите за научни журита; 

 Освобождаване на работещи служители пенсионери и пенсиониране на служители с 
придобито право на пенсия. Неназначаване на персонал, търсене на вътрешни ресурси. 

Натрупване на просрочени задължения към Топлофикация , с последващо Споразумение 
за разсрочено плащане, дължими начислени обезщетения по КТ, начисления фонд „СБКО“ и 
начислените наднормативни часове за учебната 2015/2016г. Постигнато споразумение по КТД 
за изплащане на работните заплати в месеца, следващ този за който са начислени. 

Основните финансови показатели са както следва: 

 1. Запазване, съгласно ПМС №380 ОТ 29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет 
на Република България за 2016г., на базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ 
в размер на 693 лв. 

 2. Съгласно ПМС 105 ОТ 03.05.2016г. увеличение на таксите за обучение за студентите  
от всички курсове, за учебната 2016/2017г., спрямо предходната учебна година, в размер на 20 
лв. на семестър. 

 3. Получена субсидия в размер на 10 115 717 лв. или 100% от първоначално 
определената със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г. и ПМС№380 
ОТ 29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016г., със 
следните допълнителни корекции: 

 За установени разлики между трансферите за ДВУ и данни от регистъра, намаление на 
издръжката в размер на 90 012 лв.; 

 За подпомагане на физическото възпитание и спорта на студентите по реда на ПМС 
№207/12.08.2016г. увеличение в размер на 8 049 лв.; 

 За увеличение на разходите за Стипендии във връзка с ПМС №186/22.07.2016г., като 
изменение и  допълнение на ПМС 90/2000г. в размер на 14 980 лв. 

4. Собствени приходи – 5 208 842 лв. 

 5. Съотношение на бюджетната субсидия към собствените приходи 1:0.51 

 6. Разходи – 15 571 065лв. 

 7. Получени трансфери – 77 659 лв. в т.ч. 

 От Фонд „Научни изследвания“ на МОН – 73 080 лв. 

 От МОН за стипендии по програмата „Цепус“ – 5 914 лв. и възстановени неусвоени през  
2015г. – 1 335 лв. 

8. Получени трансфери в размер на 65 000 лв., представляващи възстановени средства  в 
бюджета на УАСГ, по проекти във връзка със сключени договори, след като сумите са 
получени, в т.ч. по Оперативни програми – 64 192 лв. и по  международни проекти – 808 лв. 
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 9. Вътрешни трансферив рамките на УАСГ и поделенията му СССО и ЦНИП – 2 593 018 
лв. 

 10. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки  и 
фондове – 190 115 лв. Представлява получени финансирания за сметка на средства от 
Европейския съюз и други,както следва: 

 ОП „Студентски практики“ – 92 243.02 лв. 

 Проект „INNOSEIS“ – 22 620.22 лв. 

 Прокет „ЕCHOES“ – 25 687.40 лв. 

 
Програмата „Еразъм“ 

 Mundus – /+/ 8 962.59 лв. 

 К 103 – 2015/2016 – /–/ 231 263 лв. 

 К 103 – 2016/2017 – /+/206 965.31 лв. 

 К 107 – Ниш, Сърбия – /+/ 25740.92 лв. 

 К 107 – Виетнам – /+/ 39158.85 лв. 

11.Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци – /–/9 088 лв. в т.ч.: 

 Преведени за 2015 г. – /–/116 661 лв; 

 Дължими за 2016 г. – 107 573 лв. 

12. Друго финансиране – 57 527 лв., в т.ч.: 

 Възстановени банкови гаранции за участие в конкурси от ЦНИП, във връзка със 
стопанската дейност – 57 695 лв.; 

 Получени приходи на 30.12.2016г., служебно отнесени от банката в разчетна сметка и 
възстановени през 2017г. – /–/ 75 лв.; 

 Здравноосигурителни вноски на персонала в неплатен отпуск, които в последствие се 
възстановяват – /–/93 лв. 

13. Преходен остатък – 258 538 лв. в т.ч.: 

 От фонд „Научни изследвания“ на МОН  – 73 080 лв.; 

 От Оперативна програма „Студентски стипендии” – 92 243 лв. 

Остатък 93 215, който е реален дефицит във връзка със следното: 

 Дължима сума във връзка с разчети за осигурителни вноски и данъци в размер на 
107 573 лв.; 

 Средства в партиди по поръчение – 91 950 лв.; 

 Неусвоени средства от субсидия за леглоден и храноден, пренасочена към капиталови 
разходи в размер на 140 168 лв. 

 Начислени, но изплатени от бюджет 2017г.: ФРЗ за м.12.2016г., СБКОза 2016г. и 
наднормативни часове на щатните преподаватели за учебната 2015/2016г. 

14. Левова равностойност на валута по международни проекти и договори – 397 878 лв. в 
т.ч.: 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 302 802.70 лв.; 

 Международни проекти –95 075.30лв. 
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Натуралните показатели са както следва: 

Щатни бройки – 705 в т.ч. 

 УАСГ – 629 бр.; 

 Студентски общежития – 53; 

 Студентски столове – 22; 

 Международен проект BMU – 1 бр. 

При изпълнението на бюджета на УАСГ за 2016 г. са взети предвид изискванията 
на ЗФУКПС, във всички структури и дейности, за законосъобразност и прозрачност, 
както и спазването на определените приоритети в ЗДБРБ. 

 Не са поемани ангажименти с неосигурен финансов ресурс, а само в рамките на 
утвърдените разходи по бюджета на УАСГ. 

 Извършван е стриктен контрол върху извършваните разходи от разпоредителите от 
по-ниска степен, за законосъобразност и ефективност при разходването на бюджетните 
средства. 

 УАСГ гарантира за достоверността и коректността на отчетните данни, въз основа 
на създадената организация за проследимост, пълнота и достоверност на първичната 
информация, с цел предоставяне на обобщени данни на начислена и касова основа.  
 

ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 
 Системите за финансово управление и контрол (СФУК) в УАСГ включват следните 
взаимосвързани елементи: контролна среда, управление на риска, контролни дейности, 
информация и комуникация, мониторинг. 

 Системата за финансово управление и контрол е приложима за всички структури на 
Университета и нейна основна цел е да се осигури разумна увереност за постигане на целите, 
като се спазват принципите за законосъобразност; добро финансово управление, прозрачност и 
ефективност на процесите по планиране, разходване и осчетоводяване, анализ и контрол, 
подобряване на процеса по взимане на решения и делегиране на правомощия. 

 Контролната среда има ключово значение за доброто управление на публичните 
средства и е основа за развитието и функционирането на останалите елементи на СФУК. 

 В УАСГ са разработени и утвърдени оперативни и годишни планове и дейности, със 
срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение. Прилагат се процедурите по разделянето на 
отговорностите между отделните структурни звена и служителите. Разработени са редица 
документи, подчинени на СФУК и осигуряващи изпълнението на задачите и изискванията на 
СФУК. 

 Разработената стратегия по управлението на риска обхваща идентифициране, анализ и 
контролиране на рисковете, които застрашават постигането на целите на УАСГ. След 
формулиране на оперативните цели и идентифициране на възможните рискове, всички 
служители са запознати, с цел предприемане на мерки, ограничаване на негативното влияние на 
рисковете до приемливо равнище и проследяването на реалния ефект от тяхното овладяване, 
възможностите за тяхното ограничаване и намаляване. Процесът по управление на риска не се 
документира, но отговорните служители са запознати с избраната от ръководството реакция 
спрямо съществените рискове. 

 През отчетния период продължи процесът на подобряване на контролните практики и 
процедури, както в учебната, така и в административната дейност. 

 Контролните дейности на административната дейност, включително на бюджетния 
процес, се прилагат ефективно и непрекъснато. Осигурeно е разпределяне на отговорностите и 
са определени задължения на всички нива. На всяко ниво издадените документи за разходи се 
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съгласуват от съответните ръководители и се докладват. Отговорностите на служителите са 
разпределени по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по 
одобряване, изпълнение и осчетоводяване. През 2016 г. са предприети действия за 
разработването на проекти на вътрешни актове или актуализацията на такива, които са 
свързани с финансовата отчетност. 

 Съвкупността от политики и процедури са интегрирани в СФУК и отразяват конкретната 
специфика на УАСГ като висше училище със сектори, подпомагащи основната му дейност и 
мисия. Основните дейности на секторите са насочени изцяло към създаване на по-добра база за 
обучение, условия на живот и пълноценен отдих на студентите. СФУК представлява цялостен 
процес, интегриран в дейността на Университета като цяло и е отговорност на всички. Този 
процес цели да се постигне разумна степен на увереност в реализирането на целите, надеждност 
на финансово-счетоводната информация, в съответствие със законовите разпоредби и 
нормативни актове. Стремежът в това отношение винаги е бил да се обхване процесът от 
възникване на задължението, неговото извършване под формата на реален разход до отчитането 
и осчетоводяването. 

 Предварителният контрол в УАСГ се осъществява от финансов контрольор и други 
длъжностни лица, които се произнасят по законосъобразността на документите и действия, 
свързани с финансовата дейност, с цел намаляване излагането на финансов и оперативен риск, 
откриването и предотвратяването на грешки, загуби и злоупотреби. 

 Планирането и възлагането на обществените поръчки се осъществява съгласно приетия 
План-график за възлагане на обществени поръчки, както и в съответствие с приетите през 2016 
г. „Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в УАСГ“. 

 При възлагането на обществени поръчки действат вътрешни контролни механизми, чрез 
които се осигурява съответствие със законодателството и не се допуска разделяне на 
обществени поръчки, непровеждане на процедури, включване на дискриминационни 
изисквания за участие, неизпращане на изискуемата информация до съответните органи и др. 
Предварителният контрол се осъществява чрез проверки от финансов контрольор и други 
длъжностни лица с вменени задължения, като проверката се извършва преди полагането на 
двойния подпис. 

 През 2016 г. са прилагани съответните контролни дейности по осигуряване на 
нормалното функциониране и надеждността на информационните системи на УАСГ от 
„Университетския център по информационни технологии”. С всяка изминала година ефектът от 
действието на вътрешните потребители нараства, благодарение на непрекъснато увеличаващия 
се информационен масив. УАСГ осигурява на потребителите нужната информация относно 
цели, организационната структура, основните нормативни и вътрешни актове, новини и важни 
събития, регламентиращи дейността, чрез публикуване на актуални данни на интернет 
страницата, достъпна, както за външни, така и вътрешни потребители. 

 Системата за мониторинг продължи да функционира с оглед постигането на увереност, 
че дейността в УАСГ се изпълнява по начина, по който е предвидено. Текущото наблюдение 
върху изпълнението на възложените функции и задачи се осъществява непрекъснато от 
съответните отговорни ръководители и служители. Системата за мониторинг се подобрява като 
следствие от предприетите мерки, на база на предходните самооценки. 

 В УАСГ съществува утвърден Етичен кодекс, с който са запознати ръководството и 
служителите. Ръководени от етичните и организационни цели, всички споделят принципа, че 
без професионален морал не може да има ефективна професионална дейност. 

 Приоритетите за развитие и подобряване на системата за финансово управление и 
контрол са свързани основно с реализацията на действия във връзка със стартирането на новия 
програмен период 2014-2020г., както и подготовката на проектни предложения, финансирани 
по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и оперативна програма 
„Региони в растеж“. 
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 В резултат на извършените анализи можем да направим заключение, че в УАСГ се 
извършва непрекъснато подобряване и усъвършенстване на СФУК в съответствие с 
изискванията на националното законодателство и водещите добри практики. Идентифицирани 
са потребности за обучение по определени теми и през 2016г. е осигурено участие на 
служители в обучения по актуални теми. 

 Изградената контролна среда в УАСГ продължава да осигурява добра основа за развитие 
на останалите елементи на СФУК. 

 При оценка на общото състояние на адекватността и ефективността на СФУК през 2016г. 
е отчетена необходимостта от продължаване на целенасочените усилия за подобряване на 
управлението на риска, насочване на усилията към мониторинг на идентифицираните рискове. 
 
 
 

ИЗДИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕСТИЖ НА УАСГ 
 
 За поддържане на високия престиж на Университета в годините преди 1990 г. не бе 
нужно да се отделят специални ресурси. Неговите възпитаници се ползваха с всеобщо уважение 
и си бяха извоювали място сред професиите с широка обществена значимост. Времето на 
авторитарна държава и държавност се характеризира със стабилен ръст на строителството като 
цяло и в частност на мащабните (от национално значение) строителни обекти, което неминуемо 
поставя във фокуса на обществото специалистите (инвеститори, проектанти и строители), 
благодарение на които обектите стават реалност. Новата социално икономическа 
действителност донесе спад в строителството и най-вече в мащабните обекти. Постепенно 
медиите спряха да експонират професиите, свързани с изграждане на материалната среда, в 
която всички живеем. В обществения живот трайно се насадиха търговските отношения и 
обществото се комерсиализира по най-грубия начин. Професията на строителя леко се 
девалвира. Намаля и интересът към Университета и специалностите, изучавани в него. 

 Ръководствата, заставали начело на УАСГ след промените, нямаха опита и не бяха 
подготвени да задържат трайно интереса на обществото към Университета във времена на 
динамично променяща се действителност. Собствени ресурси в тази област не бяха налични, а 
не бяха наемани и като външни експерти специалисти в маркетинга и рекламата. 

 Ръководството на Университета с помощта на известния журналист Георги Тошев в 
качеството му на Главен консултант за връзките с обществеността, маркетинга и рекламата на 
УАСГ, анализира интереса на медиите към различните аспекти на университетската 
действителност и установи, че той не е голям. 

 Подходът за възстановяване на този интерес, предложен от г-н Тошев, който се 
осъществява, се състои в следното: 

 Да се провеждат непрекъснато разнообразни събития в Университета, използвайки 
уникалното му местоположение в центъра награда и значителния сграден фонд, който да 
се „отвори“ за широката общественост и да се витализира; 

 Да се организират посещения на медийно интересни личности в Университета; 

 Да се създаде университетска медия; 

 Да се създаде ядро от мотивирани студенти, преподаватели и служители на 
Университета, търсещи интересните и положителни събития от университетския живот, 
които да бъдат експонирани по различни канали: сайт, фейсбук страница, 
университетски видеоканал. 

Началото на всичките тези дейности съвпадна по време с подготовката за честване на 75 
годишния юбилей на Университета. 
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 В централното фоайе на УАСГ започнаха промени: целодневно звучи музика, 
организирана от музикален редактор; Университетът вече има собствен химн; фирма „Икеа“ 
дари най-новата си колекция мебели и с тях бе създадена т. нар. „дневна на УАСГ“, която 
разнообрази пространството и му придаде пъстрота. Появи се подвижен кафе-бар „Количка“, 
предлагащ висококачествени напитки от кафе и чай. Студентите трайно се настаниха в това 
пространство и го оживиха. В петък вечер се прожектират филми с архитектурна насоченост и 
се провеждат дискусии. Почти всеки уикенд там се провеждат детски архитектурни 
работилници, радващи се на изключителен интерес от страна на деца и родители. Предстои 
радикално обновяване на фоайето на II-ри етаж в Ректората. 

 Налице са и други интересни идеи за пространствени и функционални трансформации: 

 Обновяване на библиотечно информационния център; 

 Витализиране на вътрешния двор през лятото и евентуалното му покриване в 
перспектива; 

 Насищане с градски дизайн на зеленото пространство около аулата. 

Виждайки желанието за промени от страна на ръководството на УАСГ, студентите 
стават все по-активни и не спират да генерират идеи. Тяхно дело е монументалната украса в 
централното фоайе на Университета, подредбата на дневната на УАСГ. Постоянно се появяват 
постери и инсталации с интересни послания. Наскоро анонсираха идеята да си направят 
студентско радиопредаване. 

 Дискусиите за визията на София, организирани от арх. Любомир Георгиев, в помощ на 
Главния архитект на София и НАГ към Столична община също се провеждат в това 
пространство. 

 През целия м. май във фоайето ще се настани изложба на Гьоте институт под надслов 
„Изкуството през 80-те“. 

 През ноември 2016 г. в Аула максима бе организирана среща с диригента и визионер – 
акад. Йордан Камджалов, която акумулира значителен интерес. Получи се интересна и 
непринудена дискусия, продължила повече от три часа. 

 През март 2017 г. Българската асоциация по водите съвместно с УАСГ проведе 
традиционната седмица на водата (16 – 22 март) в сградата на Университета. Последната бе 
изпъстрена с разнообразни събития – работилници, фото конкурс, информационни турове из 
лабораториите на ХТФ. На 21 март в централното фоайе се състоя кръгла маса на тема 
„Образоване и реализация в България на специалисти във водния сектор” с участието на 
министерства, институции и експерти. Получи се един стойностен разговор, който бе предаван 
и на живо по интернет. 

 На 30 март, т.г. в Аула максима Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер – експерти от екипа на 
известния арх. Ян Геел, изнесоха лекция, посветена на качествените публични пространства в 
градовете. Тя бе посрещната с огромен интерес, както от студентите, така и от архитектурната 
колегия. 

 На 5 април в зала 230 се състоя среща на студентите от УАСГ с известния еколог и 
алпинист – Боян Петров, притежател на приза „Мъж на годината“ за 2016 г. На нея той 
представи видео филм за изкачването на някои осемхилядници в Хималаите, както и новата си 
книга „Първите седем“. 

 В процес на договаряне са още множество срещи със значими личности от различни 
сфери на обществения ни живот. 

 През март 2016 и март 2017 УАСГ участва в Българска строителна седмица в Интер 
експо център, представяйки научно-приложната и образователната си дейност. И двете 
изложения бяха много добре организирани от мотивиран екип преподаватели на Университета 
с изключително активното съдействие от страна на студенти и докторанти. Те именно 
изготвиха мултимедийните презентации и рекламните плакати за тези събития. 
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 По отношение на университетската медия се оказа, че съществуващият сайт е крайно 
неподходящ да изпълнява функциите на информационен портал и трябва да се изработи нов. 
Извърши се значителна по обем аналитична работа, като бяха анализирани сериозен брой 
интернет портали на сходни с УАСГ висши училища в България и чужбина. Бе съставено, 
заедно с представители на отделните факултетни ръководства, техническо задание за създаване 
на нов информационен портал. Предстои договаряне с подходящи изпълнители на поръчката и 
нейното възлагане. Докато новият сайт бъде изработен, се реши новините и събитията да бъдат 
представени както в съществуващия сайт, така и в специално създадени за целта Официална 
фейсбук страница и видеоканал на УАСГ.Задачата по организацията и редакторската работа на 
медията бе възложена на ст. преп. Галина Градинарова от Центъра по приложна лингвистика 
към УАСГ, която се справя отлично с тази задачи. Новините се представят редовно и по ясен и 
атрактивен начин. 

 В момента е в процес създаването на ПР ядро, съставено от преподаватели, служители и 
студенти, които се обучават от квалифициран преподавател по ПР и реклама. Целта е да се 
създаде собствен ресурс от специалисти, умеещи да откриват интересните, позитивните и 
вдъхновяващи истории в Университета и след това да ги експонират в наличните медийни 
канали – сайт, фейсбук страница и видеоканал, които да предизвикат интерес и сред по-
широката общественост. 

 През есента на2016 г. ръководството на УАСГ възложи на дългогодишния преподавател 
на Университета, проф. Банко Банков, да състави рекламно издание, представящо различни 
аспекти от университетската действителност. Фактическата работа по изданието е 
финализирана. Остава то да бъде обработено от специалисти в дизайна и да бъде отпечатано. 

 През отчетния период по различни поводи се налагаше да бъдат изработвани 
видеоклипове, рекламиращи дейността на Университета. Последните бяха изготвяни с голям 
ентусиазъм от докторанти и студенти. Въпреки огромното желание и вдъхновение, те носеха 
отпечатъка на самодейността. През м. март ръководството на УАСГ възложи изготвянето на 
няколко професионални видеоклипа, насочени към привличане на български и чуждестранни 
студенти, както и представящи достиженията на УАСГ през неговата 75 годишна история. 

 Уговорено е от началото на учебната 2017/2018 г. изготвянето на различни видео  
клипове (представящи различни аспекти от университетската действителност) да бъдат 
възлагани като курсови задачи на студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, с която УАСГ 
установи много добро сътрудничество. 

 През изминалия отчетен период бяха подписани редица рамкови договори за 
сътрудничество на УАСГ с браншови организации, общински и държавни институции, като 
Камара на строителите в България, Вестник „Строител“, КАБ, КИИП, СО – Направление 
„Архитектура и градоустройство“, Националния статистически институт и др. 

 

 Дейности, насочени към привличане на студенти 

 Дейности, насочени към привличане на български студенти 

 В условията на отминалата обществено – икономическа формация професиите архитект, 
строителен инженер и геодезист се ползваха със значителен обществен интерес и бяха с 
гарантирана реализация след завършване на висшето образование. При намаляване на ролята на 
държавата в стопанския живот, интересът към тях намалява за сметка на професии, получили 
популярност в последните години (социолог, психолог, политолог и пр.). 

 Намаляването на броя на студентите в УАСГ започва след 2009 г. Причините за това са 
комплексни. От една страна това е настъпилата след 1990 г. демографска криза (само за четвърт 
век населението на страната ни намаля с над 2 милиона души), докато университетите се 
увеличиха до 51, като обявеният във всички тях прием е по-голям от броя на завършващите 
зрелостници. Нивото на подготовка в средния курс на обучение по математика и физика все 
повече спада, а това са основните предмети, които студентите в УАСГ трябва да владеят. 
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Логично, младежите се насочват към специалности, предполагащи леко вземане на изпити и 
такива, които не са така наситени с математика, физика и механика. 

 От друга страна в последните няколко години се наблюдава отчетлив спад в интереса 
към специалностите, изучавани в Хидротехническия факултет и Факултета по транспортно 
строителство. И това на фона на устойчивото финансиране от страна на държавата в 
транспортния и водния сектор. Тук причината може да се търси в недобрите практики при 
печелене на обществени поръчки в тези два сектора и съответния медиен и обществен отзвук, 
както и в медийното им маргинализиране. 

 По отношение на начина на избор на висше училище от страна на кандидат студентите 
ръководството на Университета извърши значителна по обем аналитична работа, но все още не 
може да се каже, че е намерен устойчивият подход за привличане на достатъчен брой студенти 
в различните специалности. 

 За първи път преподаватели, студенти и докторанти на Университета посетиха 
организирано средните училища в София и страната с единна презентация, изготвена 
съвместно от петте факултета на УАСГ. През изминалата година бяха реализирани две 
рекламни кампании (пролетна и есенна), като бяха посетени повече от 50 училища през всяка 
една от тях. Подходът бе индивидуален за всяко едно училище. За презентатори бяха търсени 
бивши възпитаници на съответното училище, а за връзка в училищата – популярни сред 
учениците учители. 

 Бяха проведени ползотворни срещи с директорите на елитни софийски гимназии, 
каквито са СМГ „Паисий Хилендарски“, 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо 
Ламартин“, 164 Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“. Договорено 
бе съвместно сътрудничество и реклама на УАСГ сред техните възпитаници. 

 През есента на 2016 се състоя разширена среща между ръководствата на УАСГ и 
СГСАГ „Христо Ботев“, на която бе разработен план за провеждане на различни учебни 
занятия на учениците от гимназията в лабораториите и залите на Университета. Това начинание 
се радва на подчертан интерес от страна на средношколците, които започват да свикват с 
академичната атмосфера в УАСГ. Редовно се провеждат срещи и дискусии между 
ръководствата на двете училища, по време на които се обменя ценна информация, целяща 
засилване интереса на завършващите СГСАГ (както и сродните професионални гимназии в 
страната) ученици към специалностите, изучавани в УАСГ. 

 УАСГ е един от университетите – инициатори за създаване на списание „СтудентиТе“, 
рекламиращо образованието в български висши училища. Първият, сигнален брой на 
списанието излезе през пролетта на 2016 г. 

 През март, т.г. в рамките на седмицата на водата, ХТФ организира дни на отворените 
врати, по време на които предложи на учениците информационни турове из лабораториите на 
факултета, както и презентации на възможностите за реализация, които дават изучаваните в 
него специалности. През април дни на отворените врати организира ФТС. Проявите и на двата 
факултета се радваха на подчертан интерес от страна на средношколците. 

 
Дейности, насочени към привличане на чуждестранни студенти 

 Бе отчетено, че броят на кандидат студентите от България все повече намалява 
вследствие демографския срив в страната и на фона на наличните 51 университета.В близко 
бъдеще не може да се очаква да бъде достигнат прием на равнищата от преди 2009 г. 
Алтернатива на студентите от страната се явяват тези от чужбина, с обучението на каквито 
УАСГ има значителен опит. Усилията на ръководството се насочиха към привличане на 
студенти от Китай, Индия, Турция и Гърция. Действията в тази посока започнаха още от 
пролетта на 2016 г. Бяха проведени многобройни срещи и подписани следните меморандуми за 
сътрудничество: с Българокитайската търговско промишлена палата; Българо китайската 
търговско промишлена камара; 7 университета от Китай (Университет Тундзи, Шанхай; 
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Пекински технически университет; Университет по международна икономика и търговия; 
Пекински университет по строителство и архитектура; Китайски нефтен университет, Сиан; 
Китайски геологически университет, Ухан; Университет Нинся). Наблюдава се подчертан 
интерес за обучение в УАСГ на китайски студенти, но има известни пречки това да не се случва 
до момента. На първо място някои клаузи от наредбата за прием на студенти (в частта й за 
чуждестранни студенти) затруднява изключително много желаещите, а също така и визовите 
проблеми, пред които се изправят представителите на тази нация. Независимо от пречките, 
ръководството на УАСГ работи усилено в посока разрешаването им чрез диалог с институции 
като МОН, МВнР и Администрацията на Президента на Република България. 

 В края на септември 2016 г. доц. Боян Георгиев участва в изложението „Европейско 
висше образование Индия 2016“, където е имало подчертан интерес на младежи от Индия да се 
обучават в различни специалности на УАСГ. И тук, обаче, проблемите с наредбата за приема и 
визовите ограничения пречат за сега това да се случи. През юни т.г. се очаква група от около 50 
индийски студенти от два университета в гр. Сурат да изкарат едномесечно обучение в 
Архитектурния факултет. 

 Значителни усилия бяха положени за привличането на турски студенти. В Истанбул бе 
открит мултимедиен информационен център, рекламиращ висшето образование у нас, за 
откриването на който УАСГ е един от инициаторите. Проблемите при привличането на турски 
студенти произтичат от процеса на признаване на българските дипломи от страна на турската 
държава. Този проблем е породен преди няколко години от друг университет, но потърпевши са 
всички, включително и УАСГ. Като някаква алтернатива до разрешаването му представлява 
опитът да се привлекат студенти от турската диаспора на Германия. През март в Българския 
културен институт в Берлин се състоя презентация на няколко висши училища от България, 
между които и на УАСГ. 

 Рекламен център, представящ възможностите ни за обучение бе открит и в Солун. 
Работата по това направление върви усилено и се очакват в най-скоро време позитивни 
резултати. 

 

 Дейности за подобряване на различни аспекти на университетската действителност 

 Очевидно е за всички, че административните служби и отдели на Университета не 
работят ефективно. Остава усещането и за неравномерно натоварване на отделните звена. За 
коригиране на ситуацията е необходимо извършване на функционален анализ на дейността на 
администрацията и препоръчване на конкретни мерки. Ръководството на УАСГ отдели 
изключително много време и енергия в това направление. Бяха извършени анализи, на базата на 
които бяха предложени и приети от АС антикризисни мерки. Въпреки това необходимостта от 
допълнителни действия, подплатени с професионално извършен анализ, е очевидна. В тази 
връзка ръководството на УАСГ се обърна към Дирекция „Проекти, анализи и мерки“ към 
ЦППКОП (Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната 
престъпност) при Министерски съвет на Република България.От там отговориха положително и 
се очаква в най-скоро време от гореспоменатата дирекция да бъде извършен професионален 
функционален анализ на университетската администрация и да бъдат дадени препоръки за 
нейното оптимизиране. 
 

Дейности за организиране на честването на 75 годишнина от основаването на 
УАСГ 

 Тази година предстои отбелязване на 75 годишния юбилей на Университета. В тази 
връзка през лятото на 2016 г. бе сформиран Организационен комитет за честването на юбилея 
с Председател доц. Борис Цанков и Зам.–председатели доц. Валери Иванов и проф. Богомил 
Петров. Главен консултант и тук е г-н Георги Тошев. За куратор на събитията бе нает арх. 
Любомир Георгиев. Решено бе през цялата 2017 г. в Университета да се състоят различни по 
характер прояви: срещи със значими личности, дискусии, кръгли маси, изложби, кино 
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прожекции, студентски работилници. Целта на тези прояви е да се насочи общественото 
внимание към УАСГ, за да може кулминацията на честванията да придобие възможно най-
широк обществен отзвук. 

 От началото на настоящата година в централното фоайе на  Университета бе монтирана 
внушителна монументална украса, дело на студенти от АФ. Работата по преобразяване на 
пространството на II-ия етаж на Ректората е в напреднала фаза. Предстои поставянето на 
националния флаг, както и флаговете на Университета и ЕС. Ще бъдат експонирани и 
портретите на всички предшестващи настоящото управление ректори. 

 От 1 до 3 ноември, в рамките на юбилея, в Университета ще се проведе Международна 
научна конференция „75 г. УАСГ“, като тържественото събрание е насрочено за 1 ноември – 
Ден на народните будители. До момента присъствие в него са потвърдили Президентът на 
Република България – ген. Румен Радев и г-н Симеон Сакскобургготски. 

 За осигуряване на финансови средства Организационният комитет разчита на 
спонсорства от фирми и браншови организации. Изготвените за честването спонсорски пакети 
бяха представени пред традиционните партньори на УАСГ. Провеждат се срещи с банки, 
телекомуникационни оператори и много други значими стопански субекти. Навсякъде 
разговорите са позитивни и конструктивни и с нужното уважение към институцията УАСГ. 
Благодарни сме на фирмите, първи откликнали на апела ни за финансово подпомагане на 
честването. 
 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ФАКУЛТЕТИТЕ, СИНДИКАТИТЕ, СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ И 

КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 
 

1. Съставът на Академичния съвет възлиза на 44 души, както следва: 
 8 от Архитектурен факултет 
 8 от Строителен факултет 
 7 от Хидротехнически факултет 
 6 от Факултета по транспортно строителство 
 7 от Геодезически факултет 
 1 от Център по приложна лингвистика 
 6 представители на студентите и докторантите 
 1 представител на служителите  

През изминалия отчетен период януари 2016 – април 2017 г. Академичният съвет е 
провел 18 заседания след предварително уведомяване на състава му в писмен вид и 
предварително подготвен дневен ред. Всички важни за приемане проекторешения се изпращат 
предварително на членовете на Академичния съвет Няма провалени заседания поради липса на 
кворум. Работата протича конструктивно и съобразно правомощията съгласно Закона за 
висшето образование. Оперативното ръководство на Университета се осъществяваше и чрез 
регулярно провеждане на ректорски и декански съвети, като решенията по всички обсъждани 
въпроси са свеждани своевременно до всички катедри, звена и отдели. 
 

2. Работата на Ректорското ръководство с факултетните ръководства, 
синдикатите, студентския съвет и контролния съвет е на необходимото професионално и 
колегиално ниво, при стриктно спазване на добрите академични традиции за равнопоставеност, 
приемственост и търсене на консенсус (понякога трудно сме достигали до консенсус, но това 
става винаги на основата на обосновани аргументи) при обсъждане и вземане на решения, 
свързани с работата на Университета. За изминалата година се установи много добро 
взаимодействие с всички управленски нива и конструктивен дух при работата с факултетите, 
синдикалните ръководства, представителите на студентите и контролния съвет. Ръководството 
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на УАСГ ще продължи тази политика на добронамереност, равнопоставеност и взаимно 
уважение и в оставащото време от мандата си. 
 
 УАСГ съществува като единно цяло от преподаватели, студенти и служители. Наша 
постоянна задача е да работим за студентите. В това отношение трябва да се отбележи: 

 Ректорското ръководство поддържа постоянно сътрудничеството със студентите за по-
активното им участие в управлението на Университета; 

 Непрекъснати контакти и дискусии с представителите на студентите в Студентския 
съвет. Осъществяват се регулярни срещи със Студентския съвет; 

 Ректоратът е място, където всички студенти са добре дошли. Ректорското ръководство с 
голяма грижа и внимание се занимава с всички проблеми, възникнали при всеки студент. 

 
 

БЛАГОДАРНОСТИ 
 
 С цялостната си дейност Университетът по архитектура, строителство и геодезия 
постоянно утвърждава мястото си на водещ технически университет. Всички наши успехи, 
независимо от трудностите и неизбежните недостатъци, се дължат на усилената работа на целия 
университетски колектив. Активни бяха и преподавателите от УАСГ, които и като членове на 
Академичния съвет на УАСГ, участваха дейно в работата му. 

 Изказвам сърдечна благодарност на целия преподавателски колектив, на специалистите 
и служителите, на студентите от УАСГ, членове на Студентския съвет и на Академичния съвет, 
както и на всички тези съвестни и добри студенти от УАСГ, които облекчаваха работата ни със 
своето сериозно отношение към основните си задължения. 
 
 
18.04.2017 г.        Ректор на УАСГ: 
 
 
 
 
          проф. д-р инж. Иван Марков 
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