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ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1 Този Правилник урежда устройството, дейността и управлението на 
Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите 
/ДИПКУ/, взаимоотношенията му с  останалите звена на Тракийския университет 
/ТрУ/ както и външни организации, правата и задълженията на академичната 
общност, на служителите и на органите за управление на ДИПКУ. 
 
Основни задачи 
Чл. 2 Основни задачи на ДИПКУ са: 
● Повишаване квалификацията и придобиване на нова на учители и 
специалисти, работещи в сферата на образованието; 
● Развитие и приложение на иновативни продукти в педагогическата 
практика; 
● Осъществяване на научни изследвания, създаване и прилагане на научни 
продукти в  съответствие със спецификата си; 
● Осъществяване на подбор, подготовка и развитие на научно-
преподавателския състав, наричан по-нататък „академичен състав“; 
● Осъществяване на национално и международно сътрудничество в 
областта на образованието, науката, културата и спорта. 
 
Академична свобода и автономия 
Чл. 3 (1) Академичната свобода се изразява в свобода на преподаването, свобода на 
творческите изяви и свобода на обучението, свобода на сътрудничество за 
извършване на съвместна учебна дейност с други висши училища и научни 
организации, и на образователен франчайз с други висши училища, както и на 
съвместно научноизследователска художественотворческа, проектна и 
иновационна дейност с други висши училища и организации в страната и чужбина. 
(2) Право на Департамента да урежда устройството и дейността си в собствен 
правилник в съответствие със ЗВО и Правилниците на ТрУ; 
(3) Образованието в ДИПКУ е независимо от идеологии, религии и политически 
идеи. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности, националните 
традиции и съвременните тенденции във висшето образование. 
Чл. 4 Академичната автономия се изразява в: 
- Изборност и мандатност на всички органи на управление; 
- Осигуряване на самостоятелност и свобода при разработване на учебни 
планове и програми; 
- Осигуряване на самостоятелност и свобода на изпълнителите при избора 
на методите и средствата за реализация на дейностите; 
- Осигуряване на свобода на научните и научно-приложните изследвания; 
- Самостоятелно определяне на условията на приемане, формите на 
обучение на специализантите и обучаващия екип; 
- Право да обявява конкурси и избира преподаватели при условия и по ред, 
установен в Закона за развитието на академичния състав в Република България; 
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- Право на ползване на материална база, нужна за образователната и 
научноизследователската дейност и за социално-битовото обслужване на студенти 
и преподаватели, докторанти и служители. 
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ГЛАВА ВТОРА. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Чл. 5 (1) Департаментът /ДИПКУ/ е основно структурно звено на Университета за 
обучение по една или повече дисциплини, които не са специалност. 
(2) Предмет на дейност на Департамента е повишаване квалификацията и 
придобиване на нова за всички сфери в образованието. 
(3) В него работят не по-малко от 14 професори, доценти, главни асистенти и 
асистенти на основен трудов договор с Университета. 
(4) Разкриването на катедри в ДИПКУ се извършва по реда и условията на ЗВО 
и Правилниците на ТрУ; 
(5) Структурни звена на ДИПКУ са катедрите: 
- Хуманитарни дисциплини; 
- Природоматематически и технологични дисциплини. 
(6) Обслужващи звена на ДИПКУ са: 
1. Административен отдел; 
2. Финансово – счетоводен отдел; 
3. Учебен отдел; 
4. Центрове; 
5. Други. 
(7) Обслужващите звена по предходната алинея се създават, преобразуват и 
закриват от Академичния съвет по предложение на Съвета на Департамента. 
(8) Основните и обслужващите звена на ДИПКУ организират и осъществяват 
дейността си съобразно спецификата и функциите на ДИПКУ на базата на 
съответните нормативни документи. 
 
Органи на управление 
Чл.6. (1)Органи на управление на Департамента са: 
1. Общо събрание; 
2. Съвет на департамента; 
3. Директор. 
(2) Всички изборни органи на управление на Департамента имат мандат 4 години. 
Той не се прекъсва с произвеждане на частични избори. Мандатът на допълнително 
избраните при частични избори членове на колективен орган, както и на 
едноличните органи, изтича с мандата на съответния орган. 
(3) Едноличните органи на управление имат мандата на органа, който ги е избрал. 
Те изпълняват своите функции до произвеждането на нов избор, но не повече от два 
месеца от изтичането на мандата. 
(4) За дейността на органите на управление на департамента се прилагат 
правилата за органите на управление на ТрУ. 
(5) Структурата на Департамента и неговата дейност се определят в настоящия 
правилник, приет от Общото събрание на ДИПКУ. 
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Избори на органи на управление 
Чл.7 Състава, конституирането и функционирането на Общото събрание е в 
съответствие с Правилника за структурата и дейността на ТрУ /ПСД ТрУ/(чл. 10, 
чл. 11, чл. 12, чл. 13 и чл.14). 
 
Правомощия на Общото събрание  
Чл.8. Общото събрание: 
1. Избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-
председател; 
2. Приема, изменя и допълва Правилника за структурата и дейността на ДИПКУ; 
3. Избира с тайно гласуване Директор на ДИПКУ и предлага на Ректора 
сключването на договор; 
4. Определя броя на членовете на Съвета на ДИПКУ и избира с тайно гласуване 
неговите членове. 
5. Обсъжда и приема годишния доклад на Директора за състоянието на 
Департамента, както и заключителния му отчет в края на мандата за периода на 
управление; 
6. Решава други въпроси по предложение на: 
а. Директора; 
б. Съвета на ДИПКУ; 
в. Членовете на Общото събрание. 
 
Провеждане на избори 
Чл.9 (1) Изборите се провеждат от избраната от Общото събрание комисия по 
избора. 
(2) При избор на еднолични органи за избран се смята кандидат, който е получил 
най-много гласове и те са повече от половината от регистрираните за заседанието 
членове на Общото събрание. 
(3) Ако никой от кандидатите за едноличен орган не бъде избран при условията 
по предходната алинея, в същото заседание на Общото събрание се провежда второ 
гласуване с участието на двамата кандидати, получили най-много гласове при 
първото гласуване. При получен равен брой гласове, с които повече от един 
кандидат се класират на едно и също място, във второто гласуване участват всички 
кандидати, получили тези гласове. За избран се смята кандидатът, получил при 
второто гласуване повече гласове, а при равен брой гласове кандидатът с по-
продължителен трудов стаж в Университета. 
(4) При избиране на състава на комисиите на Общото събрание се прилагат 
правилата за избор на кандидати за едноличен орган на управление. 
Чл. 10 (1) Председател и заместник-председател на Общото събрание може да бъде 
лице, заемащо академичната длъжност „професор“ или „доцент“ в Департамента, 
по отношение на когото през периода на мандата няма да настъпи основание за 
прекратяване на трудовото му правоотношение поради достигане на 65 годишна 
възраст. 
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(2) Мандатът на председателя и на заместник-председателя на Общото събрание 
се определя от мандата на Общото събрание. Той продължава до избирането на 
председател и заместник председател от новоучреденото Общо събрание. 
(3) Председателят на общото събрание: 
1. Свиква и ръководи заседанията на събранието; 
2. Представлява събранието; 
3. Може да присъства на заседанията на Съвета на ДИПКУ и да участва в 
разискванията, без право да гласува, ако не е негов член; 
(4) Заместник-председателят на Общото събрание упражнява правомощията на 
председателя в негово отсъствие или при упълномощаване от председателя. 
 
Състав на Съвета на ДИПКУ 
Чл. 11 (1) Съветът на Департамента е в състав от 5 до 9 души, от които най-малко 
60 на сто са професори и доценти на основен трудов договор с Университета. 
(2) За членове на Съвета на ДИПКУ могат да бъдат избирани професори, 
доценти, главни асистенти и асистенти, които работят на основен трудов договор в 
Университета; 
(3) Заместник-директор или ръководител на катедра, който не е член на Съвета 
на ДИПКУ, може да участва в неговите заседания, без право да гласува. 
 
Избор и освобождаване на членовете на Съвета на ДИПКУ 
Чл. 12 (1) Членовете на Съвета на ДИПКУ се избират от Общото събрание. 
Директорът е член на Съвета на ДИПКУ по право и негов председател. 
(2) Гласуването за членове на Съвета на ДИПКУ става по отделни кандидатски 
листи за следните квоти: 
1. Професори и доценти; 
2. Главни асистенти и асистенти; 
(3) Всеки член на Общото събрание може да гласува за неограничен брой 
кандидати от всяка листа. 
(4) За избран се смята кандидат, получил най-много гласове, които са повече от 
половината от гласовете на регистрираните в началото на заседанието членове на 
Общото събрание. Избраните кандидати се подреждат според броя на получените 
гласове по низходящ ред до попълване на местата в съответната квота. 
(5) Ако местата за членове на Съвета на ДИПКУ по съответната квота не са 
попълнени при първото гласуване, в същото заседание на Общото събрание се 
провежда второ гласуване само за непопълнените при първото гласуване квоти. В 
листите за това гласуване се включват неизбраните при първото гласуване 
кандидати от съответната квота. За избрани при това гласуване се смятат 
кандидатите, получили най-много гласове, подредени в низходящ ред до 
попълване на местата в съответната квота. При равен брой гласове за избран се 
смята кандидатът с по-продължителен трудов договор в Университета. 
(6) За предсрочното прекратяване на мандата на член на Съвета на ДИПКУ се 
прилагат правилата относно предсрочното прекратяване на мандата на член на 
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Академичния съвет по чл. 19 (3) от ПСД ТРУ. 
(7) Мандатът на член на съвета от квотата на “главните асистенти и асистентите” 
се прекратява с избора им за доцент. 
(8) На мястото на членовете с предсрочно прекратените мандати по ал. 6 и ал. 7 
се включват следващите по броя гласове от избраните от съответната квота. 
 
Заседания на Съвета на ДИПКУ 
Чл. 13 (1) Съветът на ДИПКУ заседава редовно веднъж месечно с изключение на 
месец август. Той се свиква от Директора. Директорът може да свика Съвета на 
ДИПКУ и на извънредно заседание: 
1. По своя преценка; 
2. По искане на не по-малко от една четвърт от членовете на съвета. 
(2) Заседанието на Съветът на ДИПКУ е редовно, ако присъстват не по-малко от 
две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума се прилагат 
правилата за редуциране по чл. 12, ал. 4 от ПСД на ТрУ. Общият брой на 
редуцираните лица не може да бъде повече от една четвърт от списъчния състав. 
(3) Заседанието на Съвета на ДИПКУ се ръководи от директора, а когато е свикано 
по искане на членове на съвета, от избрано измежду членовете на съвета лице. 
(4) Заседанията на Съвета на ДИПКУ са открити, освен в случаите, когато Съветът 
реши друго. 
Протокол от заседание на Съвета на ДИПКУ 
Чл. 14 (1) За заседанието на Съвета на ДИПКУ се води протокол от определено от 
директора лице. Протоколът се подписва от председателстващия заседанието и 
протоколиста. Протоколите от заседанията на Съвета на ДИПКУ са на 
разположение на академичната общност и административния персонал при 
административния секретар на Департамента.. 
(2) Всеки член на Съвета на ДИПКУ има право с писмено заявление до директора 
да поиска поправка в протокола в срок от 3 дни от узнаването му, но не по-късно от 
началото на следващото заседание на съвета. Поправката се внася по решение на 
съвета. 
 
Правомощия на Съвета на ДИПКУ 
Чл. 15 (1) Съветът на ДИПКУ е орган за непосредствено управление на 
Департамента. 
(2) Съветът на ДИПКУ упражнява функцията си по предходната алинея, като: 
1. Избира с тайно гласуване заместник-директор/и по предложение на директора; 
2. Предлага на Академичния съвет: 
а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри и обслужващи 
звена на ДИПКУ; 
б) проекти на учебни планове и такси за обучения в специализации; в) обявяване на 
конкурси по чл. 50 от ЗВО; 
3. Одобрява предложения за привличането на изявени специалисти от практиката 
или други ВУЗ по реда на чл. 52 от ЗВО; 
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4. Прави предложения пред Общото събрание на Департамента и/или органите за 
управление на Университета по въпроси, свързани с дейността и състоянието на 
ДИПКУ; 
5. Приема учебните програми на специализациите, които провежда и 
индивидуалните планове за обучение на специализанти; 
6. Ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на 
академичния състав, включително и на привлечените специалисти по чл. 15, ал. 2, т. 
3 от този правилник; 
7. Препоръчва за издаване научни трудове, учебници, монографии и други 
творчески постижения в издателската база на Университета и следи за 
навременното им предаване за печат; 
8. Обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния 
състав на Департамента и в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВО на 2 последователни 
отрицателни атестации ги предлага на ректора за решение. 
9. Обсъжда, дава препоръки и взема решения по дейността на звената на 
Департамента; 
10. Взема решение по финансовите въпроси на Департамента; 
11. Приема годишния отчет за преподавателската и научна дейност в ДИПКУ; 
12. Взема и други решения, свързани с дейността на Департамента; 
13. Избира състава на постоянни и временни комисии. 
14. Осъществява други дейности извън изключителната компетентност на 
Общото събрание и Директора. 
 
Условия за заемане на длъжностите директор и заместник-директор 
 
Чл. 16 (1) Директор може да бъде професор или доцент, който към деня на избора 
работи на основен трудов договор в Университета, чиято възраст към датата на 
избора позволява да изпълни поне половината от законоустановения мандат до 
навършване на 65-годишна възраст. 
(2) Кандидатите за Директор огласяват своите програми пред академичната 
общност на Общо събрание. На всеки кандидат се предоставят еднакви условия за 
представяне и обсъждане на програмата му. Редът на представянето се определя 
чрез жребий. 
(3) Заместник-директор може да бъде професор или доцент който работи на 
основен трудов договор с Университета, чиято възраст към датата на избора 
позволява да изпълни поне половината от законоустановения мандат до навършване 
на 65-годишна възраст. 
(4) Директорът и заместник-директорите не могат да заемат: 
1. друга ръководна длъжност в орган на управление на Университета - ректор, 
заместник- ректор, помощник-ректор, председател или заместник-председател на 
Общото събрание или на Контролния съвет на Университета; 
2. изборната длъжност председател или заместник председател на Общото 
събрание на Департамента. 
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3. ръководна длъжност в друго висше училище. 
4. ръководна длъжност в централни ръководни органи на политически и 
синдикални организации. 
(5) Ако избраният за директор или заместник-директор не отговаря на условията 
по предходната алинея, той е длъжен в едномесечен срок от деня на избора да 
предприеме мерки за освобождаването си от несъвместимата длъжност. В противен 
случай изборът се смята непроизведен. 
(6) Директор и заместник-директор може да заема същата длъжност не повече от 
два последователни мандата. 
(7) Мандатът на заместник-директорите се определя от мандата на директора, по 
чието предложение са избрани. 
Правомощия на директора 
Чл. 17 (1) Директорът ръководи и представлява Департамента и председателства 
заседанията на Съвета на ДИПКУ 
(2) Директорът: 
1. По право е член на Съвета на ДИПКУ и негов председател; 
2. Предлага на Съвета на ДИПКУ кандидатури на хабилитирани лица за 
заместник- директор/и; 
3. Изпълнява функции, произтичащи от ЗВО, длъжностната характеристика, 
правилника на ТрУ и настоящия правилник. 
Чл. 18 Помощен орган на директора е Директорският съвет в състав: директора, 
заместник-директора/и, помощник директор, гл. счетоводител. Той се 
председателства от директора. 
Чл. 19 (1) Мандатът на директора и на заместник-директора може да бъде прекратен 
предсрочно на основанията за предсрочно прекратяване на мандата на член на 
Академичния съвет по чл. 19 от ПСД  на ТрУ. 
(2) В случаите по чл. 19, ал. 1, прекратяването на мандата на директора се 
осъществява по искане на Съвета на ДИПКУ или на не по-малко от една пета от 
членовете на Общото събрание, а на мандата на заместник-директор – по искане на 
директора или на не по-малко от една пета от членовете на Съвета на ДИПКУ. 
(3) Предсрочно прекратяване на мандата на директора или на заместник-
директора по предходната алинея се осъществява с решение на органа, който го е 
избрал, прието с мнозинство повече от половината от списъчния му състав. 
Чл. 20 Дейността на директора в ДИПКУ се подпомага от заместник-директор/и. 
Чл. 21 Заместник директорите се избират за срок от 4 години по предложение на 
директора от Съвета на ДИПКУ с тайно гласуване, в което участват всички членове 
на Съвета на ДИПКУ. Изборът е успешен, когато кандидатът събере минимум 
50%+1 от гласовете на списъчния състав на Съвета на ДИПКУ. 
  

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАТЕДРАТА 
Чл. 22 (1) Катедрата е структурно звено на департамента за осъществяване на 
учебна и научна дейност по група сродни дисциплини, в което работи най-малко 
седемчленен научно преподавателски състав на основен трудов договор в 
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Университета. 
(2) Когато численият състав на катедрата се намали под определения в предходната 
алинея минимум, по решение на Съвета на Департамента катедрата се присъединява 
временно към сродна катедра до попълване на този състав, но за не повече от 3 
години. Ако в този срок численият състав на катедрата не се попълни, тя се закрива. 
Чл. 23 Катедра се създава, преобразува и закрива с решение на Академичния съвет 
по предложение на Съвета на ДИПКУ . 
Чл. 24 Катедрата се ползва с автономия в учебната и научната дейност, която се 
изразява в: 
1. Подготовка и обсъждане на учебни планове, учебни програми и учебни 
графици; 
2. Обсъждане на учебници и учебна литература за обучение по преподаваните 
дисциплини; 
3. Обсъждане на научни и научно-приложни трудове; 
4. Подготовка на научноизследователски и научно-приложни проекти; 
5. Разпределяне и отчитане на учебната заетост на членовете на катедрата. 
Чл. 25 Органи на управление на катедрата са: 
● Катедрен съвет; 
● Ръководител. 
Чл. 26 (1) Катедреният съвет се състои от всички професори, доценти, главни 
асистенти и асистенти в катедрата, които работят на основен трудов договор в 
ДИПКУ. 
(2) При обсъждане на въпроси от учебната дейност в неговите заседания могат да 
участват, без право да гласуват, представители на хонорувани преподаватели, 
членове на административния персонал на катедрата и членове на други катедри 
освен ако катедреният съвет реши друго. 
Чл. 27 (1) Катедреният съвет заседава редовно веднъж месечно с изключение на 
месец август. Той се свиква от ръководителя на катедрата. Ръководителят на 
катедрата свиква Катедрения съвет и на извънредно заседание 
● По своя преценка; 
● По искане на не по-малко от 25 на сто от членовете на Катедрения съвет; 
● Директора на Департамента. 
(2) Членовете на Катедрения съвет се уведомяват за заседанието му не по-късно 
от 7 дни преди насрочената дата по служебната електронна поща на всеки един от 
тях, като им се съобщава дневният ред. 
(3) Заседанието на Катедрения съвет е редовно, ако присъстват не по-малко от две 
трети от списъчния му състав, определен по правилата за редуциране по чл.12, ал. 4 
от ПСД на ТрУ. 
(4) Заседанието на Катедрения съвет се ръководи от ръководителя на катедрата. 
Когато заседанието е свикано за произвеждането на избор на ръководител на 
катедрата, заседанието се ръководи от нарочно избрано измежду членовете на 
съвета лице. 
(5) За решенията на Катедрения съвет се прилага съответно чл. 24 от ПСД на ТрУ. 
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Чл. 28 (1) За заседанието на Катедрения съвет се води протокол от секретаря на 
ДИПКУ или избран от катедрата протоколист. Протоколът се подписва от 
председателстващия заседанието и протоколиста. Протоколът се предоставя на 
разположение на членовете на съвета при секретаря на ДИПКУ в тридневен срок от 
провеждането на заседанието.  
(2) Всеки член на Катедрения съвет има право с писмено заявление до ръководителя 
на катедрата да поиска поправка в протокола в срок до три дни от узнаването му, 
но не по- късно от началото на следващото заседание на съвета. Поправката се внася 
по решение на съвета. 
Чл. 29Катедреният съвет предлага за утвърждаване на Съвета на ДИПКУ:  
а) учебни програми по преподаваните учебни дисциплини; 
б) обявяване на конкурси за избор на професори, доценти, главни асистенти и 
асистенти; в) разкриване на нови специализации и курсове; 
г) избрания от катедрения съвет ръководител; 
д) разпределение на учебната заетост и избор на хонорувани преподаватели. 
Чл. 30 Катедреният съвет обсъжда: 
a) състоянието и организацията на учебния процес и приема мерки за тяхното 
усъвършенстване; 
б) предлага за одобрение на Директора на департамента учебни графици за 
провеждане на специализации. 
в) Обсъжда индивидуалните планове и отчетите на професорите, доцентите, 
главните асистенти, асистентите и докторантите; 
г) Обсъжда научни трудове; 
д) Обсъжда и решава други въпроси, свързани с дейността на катедрата. 
 
Условия за заемане на длъжността ръководител на катедра 
Чл. 31 (1) Ръководител на катедра може да бъде професор или доцент, който работи 
по основен трудов договор в ТрУ, чиято възраст към датата на избора позволява се 
изпълни поне половината от законно установения мандат до навършване на 65-
годишна възраст. 
(2) Ръководителят на катедра не може: 
a) Да бъде в ръководни органи в друго висше училище; 
б) Да заема ръководна длъжност в централни ръководни органи на политически 
партии и синдикални организации. 
(3) Мандатът на ръководителя на катедра е четири години. Ръководителят може да 
заема тази длъжност не повече от два последователни мандата. 
Чл. 32 (1) Изборът на ръководител на катедра се извършва от Катедрения съвет. 
(2) Изборът на ръководител на катедра се насрочва от директора не по-късно от един 
месец преди изтичане на мандата на действащия ръководител на катедрата. При 
предсрочно прекратяване на мандата на действащия ръководител на катедрата, 
избор се насрочва от директора на ДИПКУ  в 14 дневен срок. 
Чл. 33 (1) Изборът на ръководител на катедра се произвежда на нарочно заседание 
на Катедрения съвет на датата, определена от директора на ДИПКУ. 
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(2) Заседанието е редовно, ако на него присъстват не по-малко от две трети от 
списъчния състав на Катедрения съвет. 
(3) Катедреният съвет избира с явно гласуване председател на заседанието и 
комисия по избора в състав - председател и двама членове с мнозинство повече от 
половината от присъстващите. 
(4) Издигането на кандидатури за ръководител на катедра може да стане от всеки 
член на Катедрения съвет при условията по чл. 31 от този правилник. Професори и 
доценти може да издигнат и собствените си кандидатури. 
(5) Избор на ръководител на катедра се произвежда и когато има само един 
кандидат. 
(6) Изборът на ръководител на катедра се извършва с тайно гласуване. Всеки от 
членовете на Катедрения съвет може да гласува положително само за един кандидат 
от кандидатската листа. За избран се смята кандидатът, получил повече от 
половината от гласовете на членовете на катедрения съвет. 
(7) Ако никой от кандидатите не събере повече от половината гласове, по доклад 
от председателя на заседанието, Директорът насрочва нова дата за избор в 
едномесечен срок от датата на проведения избор. В този случай, както и в случаите, 
в които мандатът на ръководител катедра се прекратява предсрочно или 
ръководителят катедра навърши 65- годишна възраст, по предложение на директора 
на департамента, ректорът назначава временно изпълняващ длъжността. 
Чл. 34 (1) Избраният ръководител на катедра се утвърждава с решение, прието на 
първото заседание на Съвета на ДИПКУ след произведения избор по доклад от 
председателя на заседанието по избора. Той се смята за утвърден, ако е получил 
повече от половината гласове от списъчния състав на Съвета на ДИПКУ. 
(2) Ако избраният от Катедрения съвет кандидат за ръководител на катедра не 
бъде утвърден от Съвета на ДИПКУ се произвежда нов избор. Датата за новия избор 
се насрочва от директора не по-късно от един месец от заседанието на Съвета на 
ДИПКУ. 
(3) До утвърждаване на нов ръководител на катедрата, по предложение на 
директора, ректорът назначава временно изпълняващ длъжността. 
Чл. 35 (1) Ръководителят на катедра осъществява постоянно ръководство на 
катедрата, председателства Катедрения съвет, представлява я на директорския съвет 
и на Съвета на ДИПКУ. 
(2) При отсъствие на ръководителя на катедрата функциите му се изпълняват от 
определен от него професор или доцент в катедрата. 
Чл. 36 (1) Мандатът на ръководителя на катедра може да бъде прекратен предсрочно 
на основанията за предсрочно прекратяване на мандата на член на Академичния 
съвет по чл. 19, ал. 3 от ПСД на Тр У. 
(2) Процедура за прекратяване на мандата по чл. 19, ал. 3, т. 2 от ПСД на Тр У 
може да започне по искане на: 
а. Съвета на ДИПКУ; 
б. Не по-малко от половината от списъчния състав на Катедрения съвет. 
(3) Прекратяването на мандата по предходната алинея се осъществява от Съвета 
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на ДИПКУ с тайно гласуване. Решението се приема с мнозинство повече от 
половината от списъчния състав на Съвета на ДИПКУ. 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ 
Чл. 37 (1) Не се допускат различия, изключване или предпочитане при заемане на 
научно- преподавателска длъжност и в професионалното развитие на професорите, 
доцентите, главните асистенти и асистентите, основани на раса, етническа 
принадлежност, пол, сексуална ориентация, религия, партийна или синдикална 
принадлежност, политически убеждения, националност, произход или семейно 
положение. 
(2) Никой не може да бъде задължаван да обявява своите политически, религиозни 
или идеологически убеждения, нито сексуалната си ориентация във връзка със 
заемането на научно-преподавателска длъжност или осъществяване на такава 
дейност. 
Чл. 38 (1) Научните степени в Департамента са: 
- Доктор; 
- Доктор на науките. 
(2) Научните степени по предходната алинея се присъждат по реда и при условията, 
установени със Закона за развитие на академичния състав в Република България и 
нарочен правилник на Тракийски университет, приет от Академичния съвет. 
Чл. 39 (1) Академични длъжности в Департамента са: 
▪ За хабилитирани научно-преподавателски кадри: 
а) доцент; 
б) професор; 
● За нехабилитирани научно-преподавателски кадри: 
а) асистент; 
б) главен асистент. 
(2) Заемането на академични длъжности по предходната алинея става въз основа 
на конкурс при условия и по ред, установени със Закона за развитие на академичния 
състав в Република България и нарочен правилник на Тракийски университет, приет 
от Академичния съвет. 
(3) По реда на предходната алинея за обучение по учебни дисциплини, които не 
се включват в специалност може да бъдат избирани преподаватели и старши 
преподаватели. За тях се прилагат съответно правилата, относно научно 
преподавателските кадри, установени в правилниците на Тракийски университет. 
(4) За осъществяване на научноизследователска дейност в изпълнение на 
конкретни научни задачи и при финансово осигурени проекти за определен срок 
може да бъдат привличани външни специалисти. 
Чл. 40 (1) Конкурс за заемане на академична длъжност се обявява от Академичния 
съвет по предложение на Съвета на ДИПКУ. 
(2) Конкурс се обявява, ако може да се осигури съответната преподавателска 
натовареност, предвидени съгласно правилниците на Университета. 
(3) Броят и видовете академични длъжности по структурни звена се определят в 
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разписание на длъжностите в Университета. 
(4) Със спечелилия конкурс се сключва споразумение по чл. 107 от Кодекса на 
труда, в което се определят денят на постъпване на работа, работното място, 
трудовото възнаграждение и други условия за изпълнение на работата. 
Споразумението се подписва от ректора и спечелилия конкурса. 
Чл. 41 (1) Освен предвидените в Конституцията и законите права, всеки член на 
академичния състав по трудово правоотношение с Университета има право: 
● Да избира свободно методи и форми на преподаване, съгласно учебния 
план на специалността и учебната програма на съответната учебна дисциплина; 
● Да избира свободно тематиката, методите и формите на научните си 
изследвания и научната критика; 
● Да публикува свободно научните си изследвания в българския и 
чуждестранния научен печат; 
● Да ползва материалната и информационната база на Университета; 
● Да ползва платен творчески отпуск при условия и по ред, установени в 
колективния трудов договор; 
● Да поддържа и повишава своята професионална, езикова и информационна 
квалификация със съдействието на Университета; 
● Да избира и да бъде избиран в органите на управление на Университета и 
на неговите структурни звена при условията, установени в закон и в този правилник; 
● Да членува свободно в професионални, творчески и други сдружения в 
България и в чужбина; 
● Да популяризира резултатите от собствените си изследвания и от 
постиженията на световната наука по съответните основни области на науката. 
(2) Служебното положение и професионалното развитие на членовете на научно- 
преподавателския състав се определят само според реалния им принос в учебния 
процес и науката. Те имат право да участват лично в обсъждането и определянето 
на служебното им положение. 
Чл. 42 (1) Освен предвидените в Конституцията и законите задължения, всеки член 
на академичния състав на ДИПКУ по трудово правоотношение в Университета е 
длъжен: 
● Да изпълнява добросъвестно своята преподавателска и 
научноизследователска дейност в съответствие с длъжностната характеристика и 
утвърдения план за дейността си; 
● Да се отнася с уважение към честта и достойнството на колегите си, на 
студентите, на докторантите, на специализантите и на работниците и служителите 
от административния и помощен персонал; 
● Да пази доброто име на академичната общност на Департамента и да не 
злоупотребява с доверието им; 
● Да спазва правилата на добрите нрави и на академичната етика на 
територията на ДИПКУ 
● Да изпълнява и другите задължения, установени в този правилник, в 
Етичния кодекс и в другите вътрешни актове на Университета. 
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(2) При изпълнението на своята преподавателска и научноизследователска работа, 
научно- преподавателските кадри не могат да извършват дейност в полза или вреда 
на политически партии и движения. 
Чл. 43 (1) Всеки член на научно-преподавателския състав е длъжен да изпълнява 
годишна норма на преподавателска заетост, определена от Академичния съвет. 
Броят на обучаваните студенти и специализанти се отразява при отчитане на 
преподавателската заетост, съобразно утвърдени от Академичния съвет правила. 
(2) Преподавателската аудиторна заетост, определена при възникването на 
трудовото правоотношение, се осигурява независимо от структурни промени в 
Университета. 
(3) При неизпълнение на нормата на преподавателска заетост трудовото 
възнаграждение се намалява, а при преизпълнение се увеличава по утвърдени от 
Академичния съвет правила. 
(4) При неизпълнение на нормата за преподавателска заетост, поради промени в 
учебния план, трудовото възнаграждение не се променя за срок до една учебна 
година. 
(5) При неизпълнение на нормата за преподавателска заетост за повече от две 
последователни учебни години се предлага изпълнението ѝ чрез допълване със 
заетост по сродна учебна дисциплина. Ако това не е възможно или съответното лице 
откаже, се прилагат предвидените в закона последици от намаляване обема на 
работата. 
Чл. 44 Всеки член на научно-преподавателския състав упражнява правата и 
изпълнява задълженията си точно и добросъвестно и в съответствие с 
Конституцията, законите, този правилник, другите вътрешни актове на 
Университета, Департамента и академичната автономия. Добросъвестността се 
предполага до доказване на противното. 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ 
 
Чл. 45 Административният персонал се състои от служителите и работниците в 
управленските и помощните звена, и специалистите в катедрите и другите 
структурни звена, които работят по трудово правоотношение с Университета. 
Чл. 46 (1) Трудовото правоотношение с работниците и служителите от 
административния и помощен персонал възниква, чрез сключване на трудов 
договор или въз основа на конкурс при условията и по реда, установени в Кодекса 
на труда. 
(2) Длъжностите, които се заемат въз основа на конкурс, се определят от 
Академичния съвет.  
Чл. 47 (1) Освен установените в Конституцията, Кодекса на труда и другите закони 
права, всеки работник или служител от административния и помощен персонал в 
ДИПКУ има право: 
1. да ползва материалната и информационната база на Университета при 
изпълнение на служебните си задачи и задължения; 
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2. да поддържа и повишава своята професионална и езикова квалификация според 
нуждите на изпълняваната работа със съдействието на Университета; 
3. да избира и да бъде избиран в органите на управление на Департамента и 
неговите структурни звена в предвидените в този правилник случаи; 
4. да членува свободно в професионални и други сдружения. 
(2) Служебното положение и професионалното развитие на работника или 
служителя от административния персонал се определят само въз основа на реалния 
му принос за осъществяване на дейностите на Департамента . Той има право да 
участва в обсъждането на служебното му положение. 
Чл. 48 Освен установените в Конституцията, Кодекса на труда и другите закони 
задължения, всеки работник или служител от административния персонал в ДИПКУ 
е длъжен: 
1. да изпълнява трудовите си задължения с пълно отдаване на 
професионалните си възможности; 
2. да се отнася с уважение към научно-преподавателския състав, 
специализантите, студентите и другите граждани; 
3. да спазва правилата на добрите нрави на територията на Департамента; 
4. да изпълнява други задължения, установени в този правилник и в други 
вътрешни актове на Департамента и Университета. 
Чл. 49 Дисциплинарните наказания на работниците и служителите от 
административния персонал в ДИПКУ за виновно нарушение на трудовата 
дисциплина при условията и по реда на Кодекса на труда се налагат от Ректора или 
определено от него със заповед лице – непосредствен ръководител или ръководител 
на основно структурно звено. 
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ГЛАВА ТРЕТА. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В 
ДИПКУ 

Чл. 50 (1) Учебният процес в ДИПКУ се организира по Правила за учебно-
квалификационна дейност, които представляват неразделна част от този Правилник. 
Правилата се приемат по реда за приемане на Правилника за устройство, дейност и 
управление на ДИПКУ и измененията в него. 
(2) Обучението в специализации се провежда по учебна документация и план-
сметка, които се приемат от Съвета на Департамента, след което подлежат на 
утвърждаване от Ректора. 
(3) ДИПКУ организира процедури за присъждане на професионално-
квалификационни степени съгласно действащото законодателство. 
(4) Обучението за повишаване квалификацията се осъществява по реда и начина, 
предвидени в съответните законови разпоредби и правилата за следдипломна 
квалификация на ТрУ. Издаваните документи за завършена квалификационна 
форма са съобразени с тях. 
 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ДИПКУ 

 
Чл. 51 (1) Научноизследователската и практико-приложната дейност на членовете 
на академичния състав се организира по Правила за научноизследователска 
дейност, които представляват неразделна част от този Правилник. 
(2) Правилата за научноизследователска дейност включват и системата за 
оценяване и атестация на преподавателите. 
(3) Правилата за научноизследователска дейност се приемат по реда за приемане 
на Правилника за устройство, дейност и управление на ДИПКУ и измененията в 
него. 
Чл. 52 Научните изследвания и проекти в приоритетните области се насърчават с 
предимство от ДИПКУ. 
Чл. 53 Провеждането на научни изследвания е неотделима част от дейността на 
академичния състав. 
Чл. 54 Научните изследвания се финансират от субсидия от държавния бюджет и 
от допълнителни средства, набрани по правилата за финансиране, съгласно чл. 90 и 
чл. 91 от ЗВО. Условията за изразходване на средствата се определят в Правилата 
за научноизследователска дейност. 
Чл. 55 ДИПКУ организира ежегодно сесия, на която академичния състав докладва 
постигнатите през годината научни резултати. В ежегодния си доклад пред Общото 
събрание Директорът включва и информация за организацията, резултатите и 
разходите по проведената научноизследователска дейност. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Всички въпроси, отнасящи се до дейността на ДИПКУ, които не се 
регламентира в ЗВО, настоящия Правилник и ПСД на ТрУ., се решават от 
Академичния съвет. 
§2. Основен трудов договор по смисъла на настоящия правилник е трудовият 
договор, сключен на основание чл.67, ал.1,т.1 от Кодекса  на труда, а  за 
академичната длъжност „асистент“ и трудовият договор, сключен на основание 
чл.67, ал.1,т.2 от Кодекса на труда. 
§3. За неуредените в настоящия правилник въпроси намират приложение 
разпоредбите на действащото законодателство, като при противоречие на 
правилника или негова разпоредба с нормативен акт от по-висока степен, се прилага 
актът от по-висока степен. 
§4. Настоящият Правилник е приет от Общото събрание на ДИПКУ – Тракийски 
университет на 31.01.2022 г. и отменя Правилника за устройството, дейност и 
управление на ДИПКУ на Тракийски университет, приет от Общото събрание през 
2018 г. 
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