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ПРАВИЛА
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ОТПУСК

ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
НА УАСГ

Приети на заседание на Академичен съвет на УАСГ № 9  от 18.12.2013 г. 

Чл.1. Тези правила уреждат условията и реда за ползване на творчески отпуск от 
членовете на академичния състав на УАСГ.

Чл.2. Членовете на академичния състав (хабилитирани и нехабилитирани щатни 
преподаватели), съгласно чл. 55, ал.2 от Закона за висше образование и чл.12, ал.20 от 
Правилника за управление на УАСГ имат право на всеки 7 години да ползват до една 
академична година за творческото си развитие. Във времето за творческо развитие се 
включват и специализациите извън висшето училище с продължителност повече от три 
месеца.

Чл.3.  Във  връзка  с  научно  си  развитие,  членовете  на  академичния  състав  на 
УАСГ могат да ползват творчески отпуск по следния ред:

1.за нехабилитирани членове на академечния състав, зачислени в докторантура на 
самостоятелна подготовка – до 3 месеца;

2.за членове на академичния състав, участващи в конкурс за първа хабилитация – 
до 3 месеца;

3. за членове на академичния състав, участващи в конкурс за втора хабилитация – 
до 6 месеца;

4.за хабилитирани членове на академичния състав, зачислени за втора докторска 
дисертация – до 6 месеца.

Чл.4. Решението  за  творчески  отпуск  се  взема  от  факултетния  съвет  и  се 
утвърждава от Академичния съвет при спазване на следните изисквания:

1.Аргументирано  предложение  от  катедрата  до  факултетния  съвет  с 
приложена справка за преразпределената аудиторна заетост.

2.  Преподавателят  да  е  имал  пълна  учебна  натовареност  (аудиторна 
заетост,  съгласно  утвърдените  нормативи) през  последните  три  учебни  години, 
удостоверена със справка от Учебен отдел. 

3.  Утвърдена  от  факултетния  съвет  тема  на  дисертационен  труд,  от 
катедрения съвет – тема на монографичен  труд  или решение на  катедрения  съвет за 
възлагане  на  конкретни  задачи  в  областта  на  учебно  –  преподавателската  работа 
(написване на учебник, разработване на цикъл от лекции).

Чл.5. Възнаграждението при ползване на творчески отпуск се определя по реда 
на  чл.177  от  Кодекса  на  труда,  а  именно  се  изчислява  от  полученото  среднодневно 



брутно  трудово  възнаграждение  за  последния  календарен  месец,  предхождащ 
ползването на отпуска, през който лицето е отработило най-малко 10 работни дни. 

Чл.6.  Контролирането  на  резултатността  при  ползване  на  творчески  отпуск 
осъществява  факултетният  съвет.  За  целта  деканът  изисква в  30-дневен  срок  след 
приключване на ползвания отпуск:

1.  Препис от протокола на заседание на катедрения съвет за проведено 
обсъждане на разработения по време на творческия отпуск материал.

2.  Отчет  от  преподавателя  за  постигнати  конкретни  резултати  при 
ползване на платения отпуск за творческо развитие, заверен от ректора.

Чл.7.  При  отрицателно  становище  на  факултетния  съвет  във  връзка  с 
представените  по  чл.6   материали  творческия  отпуск  на  преподавателя  се  счита  -  с 
решение на Академичния съвет -  за неплатен.

Допълнителни разпоредби
Часовете, освободени от преподавателя, ползващ творчески отпуск, се възлагат на друг 
преподавател, като се хоноруват съгласно правилата в Университета.
 
Заключителни разпоредби
Преподавателите, ползващи в момента творчески отпуски запазват сроковете за които са 
им разрешени, но подлежат на контрол за резултатността от ползването.


