
бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 
тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 
ДО  РЕКТОРА НА УАСГ-  

ПРОФ. Д-Р ИНЖ.  ИВАН МАРКОВ 
 

ЧРЕЗ  
ДЕКАНА НА СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ- 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ФАНТИНА РАНГЕЛОВА 
 
 
 

 

ДОКЛАД 
от проф. д-р инж. Фантина Рангелова, 

ръководител на катедра  
„Организация и икономика на строителството”, СФ, УАСГ 

 
 Във връзка с решения на Академичният съвет на УАСГ от 18.05.2016 г. и 
от 13.12.2017 г. и в съответствие с изискванията на чл. 30 от Вътрешната 
система за осигуряване на качество в УАСГ беше направен разчет на кадровата 
политика на катедрата и беше изготвен график за израстване на академичния 
състав. 

1. Анализ на кадровото състояние на катедрата: 
   
 През 2018 г. двамата /2/ действащи асистенти към катедрата /един през 
зимния семестър на академичната 2017/2018 и един през зимния семестър на 
академичната 2018/2019/ и един от докторантите към катедрата се очаква да 

заемат академичната длъжност “главен асистент”. Очаква се също, да бъде 
назначен и един асистент в катедрата, с което общия брой на преподавателите 
към катедрата ще се увеличи на дванадесет /12/ преподаватели. През 2018 г. се 
очаква и един от доцентите в катедрата да участва в конкурс и да бъде назначен 
на академична длъжност „професор”, с което професорите към катедрата ще се 
увеличат на двама /2/. През 2019 г. се очаква един от главните асистенти в 
катедрата да участва в конкурс и да бъде назначен на академична длъжност 
„доцент”, с което в катедрата преподавателите на академична длъжност 

  
По списъчен състав Прогноза 

2016 2017 2018 2019 
Брой преподаватели в катедрата  10   10  12  13 

професори 1   1  2  2 
доценти 4   4  3  4 

гл. асистенти 3   3  6  6 
асистенти 2   2  1  1 
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„доцент” ще се увеличат от три /3/ на четири /4/ броя. Очаква се също, един от 
докторантите в катедрата да участва в конкурс и да бъде назначен на 
академична длъжност „главен асистент”, с което общия брой на 
преподавателите ще нарасне до тринадесет /13/. 
 

2. Анализ на натоварването на преподавателите в катедрата 
 

  
  

Отчет Прогноза 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Брой на часовете в катедрата (общо) 7818 7818 7818 7818 
от редовни преподаватели 5588 5588 5588 5588 

от хонорувани преподаватели 2000 2000 2000 2000 
от докторанти 230 230 230 230 

Норматив на преподавателите 3600 3 960 3960 4 320 
Наднормени часове 4218 3858 3858 3 498 

 
3. График на конкурсите, които предстои да бъдат обявени  
 
Конкурси които трябва да бъдат обявени 2017/2018 2018/2019 

Семестър: зимен летен зимен летен 
за асистент  1   
за главен асистент 2  2  
за доцент    1 
за професор  1   

Предполагаеми защити на дисертации  2 3  
 
 
4. Анализ на използването на лабораториите в катедрата. 
 
Към катедра “Организация и икономика на строителството”, СФ няма 

лаборатория. 
 
 
 
 
29.12.2017    Ръководител на катедра:  

        /…………………/ 
/проф. д-р инж. Фантина Рангелова/ 

 
 

 


