
ПРАВИЛА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ 

„Доктор хонорис кауза на УАСГ“ 

 
1. Общи положения 

1.1 Принципите и правилата на процедурата за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза 

на УАСГ“ се базират на действащите закони в Република България /ЗВО, Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за приложението му/ и тези процедурни 

правила. Те са гласувани от Академичния съвет на УАСГ (Протокол No 34/13. 06. 2018 г.). 

1.2 Почетното звание „Доктор хонорис кауза на УАСГ“ се присъжда на изявени, национално и 

международно признати специалисти в областта на архитектурата, строителството и геодезията, 

както и на изтъкнати обществени фигури от икономическата, социалната и културната сфера.  

1.3 Дипломата за „Доктор хонорис кауза на УАСГ“ е признание от страна на Университета за: 

- значими постижения в областта на научните и научно-приложните изследвания; 

- ярки проектно-творчески реализации и разработки; 

- педагогическа практика, допринесла за професионалното развитие и израстване на поколения 

архитекти и инженери; 

- силно изявена гражданска позиция, допринасяща за решаването на важни обществени 

проблеми и издигане престижа на професията. 

1.4 Почетното звание „Доктор хонорис кауза на УАСГ“ може да се връчва единствено на личности с 

образователна степен не по-ниска от „Магистър“, придобита в акредитирано Висше училище. 

1.5 Почетното звание „Доктор хонорис кауза на УАСГ“ не може да се връчва на преподаватели, назначени 

на трудов договор в УАСГ към момента на номинацията. 

2. Номинации 

2.1 Всяка номинация за присъждане на званието „Доктор хонорис кауза на УАСГ“ се инициира от катедра 

и се утвърждава от съответен Факултетен съвет.  

2.2 Всяка номинация се представя на Комисията, придружена от мотивационно писмо и препис 

извлечения от протоколите на катедрения и факултетния съвет. 

2.3 Всеки факултет може да направи само по едно предложение за календарна година. 

3. Комисия 

3.1 Състав на комисията 

– председател – председател на комисията е ректорът на УАСГ; 

– секретар на комисията – избира се от Академичния съвет на УАСГ, с мандат четири/4/ години; 

- състав на комисията – по един представител на всеки един от факултетите на УАСГ, които се 

избират от академичния съвет с мандат четири/4/ години. 

3.2 Членовете на комисията разглеждат постъпилите номинации, обсъждат ги и ги представят пред 

Академичния съвет на УАСГ за гласуване; 

3.3 Решенията на комисията се вземат с гласуване (явно или тайно), с обикновено мнозинство. 

4. Връчване на диплом за „Доктор хонорис кауза на УАСГ“ 

4.1 Ректорът на УАСГ изпраща поздравително писмо на успешно номинирания за званието „Доктор 

хонорис кауза на УАСГ“. В него се уточнява датата на тържественото връчване на дипломата и 

академичното слово на Доктор хонорис кауза. 

4.2 Почетното звание „Доктор хонорис кауза на УАСГ“ не може да се присъжда в отсъствието 

номинирания, с изключение на случаите, в които се присъжда посмъртно. 

 

 

 

 


