


 

2 
 

Чл. 1  Този правилник урежда устройството и дейността на Частно висше училище - 

самостоятелен колеж с наименование „Колеж по туризъм” със седалище гр. 

Благоевград. 

Чл. 2  Колежът по туризъм  е юридическо лице, самостоятелно частно висше училище, 

създадено с Решение на ХХХІХ-то Народно събрание на Република България, 

публикувано в “Държавен вестник” / бр. 93/ 2003 г. 

Чл. 3 Колеж по туризъм  осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на 

Република България, Закона за висшето образование, Критериите и показателите за 

оценяване и акредитация на висши училища на Националната агенция за оценяване и 

акредитация, Правилника за дейността и устройството на колежа и други национални и 

международни правни актове, които се отнасят до него. 

Чл. 4 В Колежа по туризъм   не се допускат привилегии и ограничения, свързани с 

възраст, раса, народност, етническа принадлежност, пол, социален произход, 

политически възгледи и вероизповедание. 

Чл. 5 Колежът по туризъм    осигурява академична свобода в: 

1. Управлението и внедряването на съвременни форми, методи и средства в 

образователно -научния процес; 

2. Научното творчество, създаването и реализацията на интелектуална собственост; 

3. Развитието на научно - изследователската и учебно -  производствената  дейност. 

Чл. 6 Колежът създава условия за свободна научна изява на преподавателския, 

научноизследователския, обслужващия и студентския състав, гарантира свободното 

научно мислене и дискусиите по учебни и научни проблеми в свободно избрани 

организационни форми. 

Чл. 7 (1) Основен предмет и цели на колежа. 

1. Колежът дава висше образование представляващо систематизирани 

знания в областта на туризма и бизнес администрацията. 

2. В Колежа по туризъм се осъществява обучение на образователно - 

квалификационната степен „професионален бакалавър по…”. 

3. Учебния процес се осъществява в съответствие с постиженията на 

науката, културата и добрите практики в Р България и  света. 

4. Колежът по туризъм: 

- Подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на 

туризма и бизнес администрацията, способни да развиват и прилагат получените 

знания в областта на мениджмънта на туризма при пазарни условия; 

- Извършва научно -приложна и изследователска дейност; 

- Формира система и осъществява следдипломна квалификация на туристически кадри. 

- Разработва проекти, модели и технологии за производството и управлението; 

- Осъществява консултантска дейност; 

- Развива международно сътрудничество; 

- Извършва експертно-консултантска, научно-производствена и мениджърска дейност; 

- Създава и поддържа електронен информационен масив съобразно целите и задачите 

посочени по-горе; 
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 5. Основната цел на колежа е да се утвърждава като образователна институция, 

която допринася за развитието на висшето образование в духа на ценностите на XXI 

век, подготвяйки знаещи и можещи кадри за пазарната икономика на страната. 

Чл. 8 (1)  Колежът по туризъм осъществява научно - производствена, рекламна, 

обслужваща и друг вид дейност, както и международно сътрудничество, които са във 

функционална връзка с предмета на дейността му. 

Чл. 9 (1) При осъществяване на дейността си Колежът сътрудничи на договорна основа 

с: 

1. Наши и чужди висши училища. 

2. Субекти от туристическата индустрия. 

        3.   Други юридически лица. 

Чл. 10 (1) Колеж по туризъм се ползва с академична автономия, съобразно Закона за 

висшето образование и правната уредба в страната. 

(2). Тя включва академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност 

на територията на висшето училище. 

(3). Академичната свобода, която се изразява в свобода на преподаването, свобода на 

провеждането на научни изследвания, свобода на творческите изяви и свобода на 

обучението. 

(4). Академичното самоуправление се изразява във:  

1. Изборност и мандатност на всички органи за управление; 

2. Право на висшето училище да урежда устройството и дейността си в собствени 

правилници в съответствие с този закон; 

3. Самостоятелно определяне на научно - преподавателския състав, на условията за 

приемане и формите на обучение на студентите; 

4.  Самостоятелно разработване и изпълнение на учебни планове и 

научноизследователски проекти; 

5. Избор на специалностите, по които се осъществява обучение; 

6. Право за обявяване на конкурси и избор на преподаватели при условия и по ред, 

установени в ЗРАСРБ; 

7. Право за формиране на собствени фондове и самостоятелно определяне на условията 

и реда за тяхното изразходване; 

8. Право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители на договори 

за извършване на научни и приложни изследвания, както и за повишаване 

квалификацията на специалисти с висше образование; 

9. Право на сдружаване с висши училища и други организации при изпълнение на 

дейностите по точка 8; 

10. Право на сключване на договори с организациите. 

11. Право на изграждане, притежаване или ползване на материална база, нужна за 

образователната и научноизследователската дейност и за социално -битовото 

обслужване на студенти и преподаватели и служители; 

12. Право на организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и 

членуване в международни организации. 

Чл. 11 С решение на Общото събрание на колежа, могат да се създават, видоизменят и 

закриват основни звена от блока за стратегическо и академично управление на колежа, 
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а с решение на Академичния съвет – административно - обслужващи и битови звена на 

колежа. 

Чл. 12 (1) Управлението на колежа се осъществява от блок за стратегическо управление 

и блок за академично управление. 

 (1а) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм  Благоевград от 28.09.2020 г.) При 

определяне на кворума за заседанията от списъчния състав се изключват лицата в 

отпуск при временна нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и 

за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната, както и членовете на 

съвета на настоятелите, които не присъстват на заседанието. Общият брой на тези лица 

не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав. 

(1б)  (Нова – С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Решенията на колективните органи за управление се вземат с обикновено мнозинство, 

освен ако в закона е уредено друго. 

(2) Блок  за стратегическо управление на колежа включва:  Академичен борд, Комисия 

за развитие на академичния състав, Директор административни дейности, 

Настоятелство, Общо събрание.(Изменен с Решение на ОС на  Колеж по туризъм 

Благоевград от 7.05.2019 г., Протокол №2) 

(Допълнен с Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.) 

(3) Блок  за академично управление на колежа включва: Ректор, Заместник ректори, 

Академичен съвет, Контролен съвет, Етична комисия, Катедра „Туризъм“, Катедра 

„Бизнес администрация“, Научно-изследователски център, Кариерен център, 

Колежанска комисия по осигуряване и оценяване качеството на образованието, Звено 

за координация на международното сътрудничество и за реализация на проекти, 

Издателски съвет. 

(4) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Лицата, избирани на ръководните длъжности съгласно ЗВО  не могат да бъдат 

избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност. 

(5) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.)  

Мандатът на лицата по ал. 4 се прекратява предсрочно, освен случаите по чл. 35 от 

ЗВО, и при навършване на 65-годишна възраст. Органът, който ги е избрал, провежда 

частичен избор в срок до 2 месеца. 

(6)  (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) При 

предсрочно освобождаване за един мандат се смята времето, в което лицето е заемало 

съответната ръководна длъжност повече от две години. 

(7)  (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.)  На 

ръководна длъжност съгласно ЗВО не може да бъдат избирани лица, чиято възраст към 

датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от законоустановения 

мандат до навършване на 65-годишна възраст. 

(8) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Ректорът, заместник-ректорите и ръководителите на звена, както и членове на 

академичния съвет и  се освобождават по тяхно желание или могат да бъдат отзовани 

преди изтичане на мандата с решение на органа, който ги е избирал, прието с 

мнозинство повече от половината от списъчния му състав. 
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(9)  (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.)  

Мандатът на едноличните органи за управление по ал. 1 се прекратява предсрочно, 

когато бъдат освободени от длъжностите по чл. 48 от ЗВО. 

Блок за стратегическо управление 

Чл. 13 (1) Общото събрание /ОС/ на колежа се състои от работещи по трудов договор 

преподаватели, хабилитирани преподаватели, представители на студентите и 

административния персонал. 

(1б) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Представителите се избират на общи събрания, които  са законни, ако присъстват не 

по-малко от 2/3 от лицата от съответната група.  

(1в) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. 

(1г) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Събранието на хабилитираните лица се председателстват от ректора. 

(1д) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Събранията на нехабилитираните преподаватели и на административния персонал се 

председателстват от най-възрастното лице от състава на съответната група. 

(1e) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Събранието на студентите се председателства от председател на студентския съвет. 

(1ж) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Общото събрание по избор на представители  избира от състава си три членна комисия 

по избор – председател и двама членове. 

(1з) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Изборът се провежда с тайно гласуване, като решенията се вземат с обикновено 

мнозинство от присъстващите.  

(1и) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм -  Благоевград от 28.09.2020 г.) 

След провеждането на изборите комисията изготвя протокол и го предава на Ректора. 

(2).  Списъчния състав на ОС се утвърждава със Заповед на Ректора в съответствие с 

протоколите от събрания за избор на членове но Общото събрание на Колеж по 

туризъм, Благоевград на студентите, хабилитираните и нехабилитираните 

преподаватели и на служителите за избор на техни представители. (Изменен с Решение 

на ОС на Колеж по туризъм -  Благоевград 28.09.2020 г.) 

Чл.14 (1) Мандатът на ОС започва от първото му заседание, на което се конституира. 

То се свиква от Председателя на действащото ОС не по-късно от 30 дни преди 

изтичането на мандата му и се насрочва не по-късно от 30 дни след изтичането на този 

мандат. 

 (2). Първото заседание на ОС се открива и до избирането на негов председател и 

заместник-председател се ръководи от председателя на предходното ОС. 

 (3).  На първото си заседание по предложение на председателстващия, ОС 

избира: 

 1. Мандатна комисия; 

 2. Комисия по предложенията за ректор и органи на управление и контрол във 

висшето училище; 

 3.  Комисия по произвеждане на избори. 
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 (4). Органите по предходната алинея имат мандата на ОС, който ги е избрал. 

 (5). Мандатната комисия се състои от трима души: председател, заместник-

председател и един студент. 

 (6). Комисията по предложенията за органи на управление и контрол във 

висшето училище се състои от председател, заместник-председател и един студент. 

 (7). Комисията по произвеждане на изборите се състои от председател, 

заместник-председател и един студент. 

 (8). След избора на органите по ал. 3, т.1, 2 и 3 в първото си заседание ОС 

избира: 

 1. Председател; 

 2. Заместник-председател. 

Чл. 15 (1) Общото събрание се свиква от неговия Председател,  Академичния съвет или 

по искане на една четвърт от списъчния  състав на Общото събрание. 

(2).  Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.  

(3).  За свикване на Общото събрание членовете му се уведомяват с устна, или писмена 

покана или чрез Интернет не по-късно от 7 дни преди насрочената дата. Към поканата 

се прилага проект за дневен ред с обозначение на мястото, датата и часа на провеждане. 

Чл. 16 (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко две 

трети от членовете му. Списъчният състав може да се редуцира до една четвърт, при 

отсъствие на негови членове от страната или поради болест. 

 (2). Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя, а в негово 

отсъствие от Зам. Председателя.  

 (3). Ако в обявения час за започване на заседанието не е налице кворумът по 

алинея първа, заседанието се провежда един час по-късно. 

 (4). (Отменена с Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 

28.09.2020 г.) 

Чл. 17 (1) Общото събрание има следните правомощия: 

1. Приема или изменя Правилника за устройството и дейността на висшето училище; 

2. Определя броя на членовете на контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока 

на мандата си председател, заместник-председател и членовете на контролния съвет; 

3. Избира с тайно гласуване Ректор; 

4. Определя числеността на Академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите 

членове; 

5. Избира Президент, членовете на Академичния борд от своята квота, Състава на 

Комисията за развитие на академичния състав.(Изменен с Решение на ОС на Колеж по 

туризъм - Благоевград от 07.05.2019 г., Протокол №2). (Допълнен с Решение на ОС на 

Колеж по туризъм - Благоевград от25.06.2021 г.); 

6. Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на висшето училище;  

(2). Общото събрание се състои от представители на преподавателския състав, 

работещи на основен трудов договор с колежа, студенти и служители; 

(3). Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и не 

повече от 84 на сто от състава на общото събрание, като не по-малко от една четвърт от 

тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите, са не по-

малко от 15 на сто от състава на общото събрание; членовете, представляващи 
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административния персонал, са не повече от 5 на сто от състава на общото събрание, 

като имат поне един представител.(Изменен с Решение на ОС на Колеж по туризъм - 

Благоевград от 28.09.2020 г.). 

Чл.18  (1) Председател и заместник-председател на Общото събрание може да бъде 

професор или доцент в трудово правоотношение с Колежа.  

 (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 Академичния съвет и да участва в 

разискванията, без право на гласува, ако не е негов член. 

 4. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 

г.) Председателят  на   общото събрание  представлява  висшето училище  по  

трудовото правоотношение за заеманата от Ректора и Президента длъжност. 

(4). Заместник-председателят на Общото събрание упражнява правомощията на 

председателя в негово отсъствие или при упълномощаване от председателя. 

Чл. 19  (1) Съветът на настоятелите подпомага Колежа по туризъм за осъществяване на 

ефективно и прозрачно управление и за осигуряване на учебна база за качествено 

образование и обучение. 

(2) Подпомага реализацията на пазара на труда на завършилите колежа. 

Чл. 20 Съветът на настоятелите се състои от 11 членове - дарители на Колежа по 

туризъм, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на 

съсловни, браншови и професионални организации, представители и на студентския 

съвет. 

Чл. 21 Не могат да бъдат членове на съвета на настоятелите: 

1. Президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, заместник-

министри, председатели на държавни агенции и техните заместници, членове на 

държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните 

заместници, областни управители, заместник областни управители, общински 

съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, ръководители на 

държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които 

имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, и техните 

заместници; 

2. Членове на ръководни органи на политически партии и синдикални организации; 

3. Членове от академичния състав и административния персонал на Колеж по туризъм;  

4. Съветът на настоятелите избира председател, заместник председател и секретар 

измежду своите членове; 

5. Председателят ръководи и представлява настоятелството.  

Чл. 22 Съветът на настоятелите подпомага Колежа по туризъм по решаването на 

въпросите свързани със създаването и управлението на учебната база и финансово 

осигуряване на дейности.  

 Чл. 23  Съветът на настоятелите дава становище по: 
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1. Основни въпроси, свързани с материално-техническата база на Колеж по 

туризъм. 

2. Основни въпроси, свързани с развитието на висшето училище. 

3. Проекта на мандатната програма. 

4. Годишния доклад за състоянието на висшето училище. 

5. Предложения за обновяване на учебните планове и програми, внесени от 

представители на работодателите. 

Чл. 24 (1) Съветът на настоятелите заседава не по-малко от веднъж на три месеца. 

(2) Съветът на настоятелите се свиква на заседание от председателя на съвета по негова 

инициатива, по искане на всеки от членовете или на Президента или на Ректора на 

Колежа по туризъм. 

(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа. 

(4) Членовете на съвета на настоятелите не получават възнаграждение за дейността си. 

Чл. 25. (Отменен  с Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 07.05.2019 

г., Протокол №2). 

Чл. 25(а) (Нов - с Решение на ОС на Колеж по туризъм -  Благоевград от 25.06.2021 г.) 

Президентът:  

1. Представлява Колеж по туризъм - Благоевград по въпросите, свързани с 

имуществото, финансите и материалното развитие, в това число при сключване 

и изменение на договорите за разпореждане и покупка на недвижими имоти;  

2. Предлага кандидатури за вицепрезидент и членове на Настоятелството;  

3. При необходимост свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и го 

представлява;  

4. Следи за изпълнението на мисията, за спазването на стандартите и инициира 

промените с оглед на плана за развитие на Колеж по туризъм -  Благоевград. 

5.  Сключва и прекратява трудовите договори и съответно допълнителните 

споразумения по чл. 119 и 107 от Кодекса на труда и договори с чуждестранни 

висши училища.  

6. Сключва и прекратява гражданските договори; 

7. Назначава и освобождава административния персонал, а зам. ректорите по 

решение на Академичния съвет. 

8. Възлага за подготовка годишния доклад на Ректора за състоянието на висшето 

училище;  

9. Взема окончателни решения по финансовата и стопанската дейност на висшето 

училище, като:  

а) определя таксите за обучение в Колеж по туризъм (след обсъждане в 

АС);  

б) определя сумите за административните дейности в Колеж по туризъм;  

в) член е по право на Академичния съвет и на другите колективни 

ръководни органи на колежа.  

     10. Президентът на  Колеж по туризъм се освобождава:  

(а) по негово желание с писмено уведомяване до Общото събрание;  

(б) при невъзможност да изпълнява функциите си;  

(в) когато с действията си засяга интересите на колежа.  
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     11. В координация с Академичния борд и с Комисията за развитие на академичния 

състав формира стратегията за развитие на колежа;  

    12. Координира дейността на оперативните организационни структури на колежа по 

изпълнение на стратегията за развитие на колежа; 

    13. Осъществява обществени контакти за установяването на научно и финансово 

сътрудничество с физически и юридически лица в интерес на изпълнението на 

стратегическите и оперативните цели и задачи в работата и развитието на колежа; 

    14. Внася в Общото събрание  и в Академичния съвет предложения за 

усъвършенстване на организационната и кадровата структура на колежа; 

    15. Съблюдава  дейността на оперативната работа на администрацията на колежа по 

изпълнение на стратегията за развитие на колежа; 

   16. Отговаря за управлението на проекти свързани със стратегическото развитие на 

колежа; 

   17. Осъществява други обществени дейности свързани с постигане на положителни 

резултати за стратегическото развитие на колежа; 

   18. Изпълнява и други функции възложени му с решение на Общото събрание, 

Академичния съвет или Академичния борд; 

Чл.  26 (1) Академичният борд е с мандат от четири години и в състав от 15 членове. 

(2) Академичният борд се председателства от Президента. (Изменен с Решение на ОС 

на Колеж по туризъм - Благоевград от 07.05.2019 г., Протокол № 2). (Изменен с 

Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.). 

(3) Членове на Академичния борд по право са Президент, Ректор, Заместник ректори, 

ръководители на катедри и на другите структурни звена от академичния блок на 

управление. (Изменен с Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 

07.05.2019 г., Протокол № 2). (Допълнен с Решение на ОС на Колеж по туризъм -

Благоевград от 25.06.2021 г.). 

(4) Други членове се избират от Общото събрание по предложение на Президента 

(Изменен с Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.). 

(5)  На своето първо заседание Академичният борд избира зам. - председател.   

(6)  Дейността на Председателя и зам. - председателя на Академичния борд се 

подпомага от секретар, функциите на който се изпълняват от Директор 

административни дейности. 

Чл. 27 Академичният борд:  

1. Изработва стратегия за кадровото развитие; 

2. Инициира акредитирането на нови специалности; 

3. Мотивира приоритетите в стратегията за развитие; 

4. Разработва приоритетите на стратегическо академично сътрудничество; 

5. Инициира включването на Колеж по туризъм във външни проекти; 

6. По предложение на председателя присъжда академични награди; 

7. Определя правомощията на председателя. 

Чл. 27 (а) Секретар на Академичния борд: 

1. Уведомява членовете на Академичния борд за провеждане на заседания на 

борда по искане на Председателя; 

2. Осъществява и координира връзките с обществеността и медиите; 
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3. Публикува и  предоставя информация  за  осъществените дейности съгласно 

Стандарт  8 от Критерии за институционална акредитация в съответствие с 

ESG - част 1 (1-10) и по смисъла на чл. 77, ал. 2 от ЗВО; 

4. Осъществява и други функции, възложени от Академичния борд, 

председателя или зам. председателя. 

Чл. 28  (1) Съставът на Комисията за развитие на академичния състав се избира от 

Общото събрание на КТ по предложение на Президента или Ректора и се 

председателства по право от тях. (Изменен с Решение на ОС на Колеж по туризъм -

Благоевград от 07.05.2019 г., Протокол № 2). (Изменен с Решение на ОС на Колеж по 

туризъм -  Благоевград от 25.06.2021 г.). 

(2) Комисията се избира за срок от 4 години; 

(3) Комисията за развитие на академичния състав отговаря за провеждането на 

процедурите свързани с научните степени и академичните длъжности в Колежа 

съгласно Закона за развитие на академичния състав в република България и 

Правилника по неговото приложение, както и Правилник на колежа за развитие на 

академичния състав; 

(4) Комисията насърчава и подпомага научното развитие на членовете на академичния 

състав. 

Чл. 29  Директор административни дейности: 

1. Координира връзките и взаимодействията на колежа със юридически лица и 

техните представители във връзка със счетоводното и банково обслужване на 

колежа; 

2. Координира връзките и взаимодействията с НАП и НОИ; 

3. Организира и контролира провеждането на административните дейности в 

колежа; 

4. Организира координацията между останалите органи на стратегическо 

управление и изпълнение на решенията им; 

5. Участва и отговаря за разработването на вътрешната нормативна уредба, 

свързана с организацията на труда, безопасните условия на труд и др.; 

6. Организира и контролира документооборота и съхраняването на 

документацията на колежа свързана с компетенциите си по този правилник; 

Органи за академични управление. 

Чл. 30 (1) Ректорът има следните правомощия: 

1. Представлява Колежа. 

2. По право е член на АС и негов председател. 

3. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.) 

Ректорът се избира от Общото събрание на колежа и се назначава за срок от 

четири години от Президента на Колеж по туризъм. Едно и също лице не може 

да бъде избирано за Ректор за повече от два последователни мандата. При 

предсрочно освобождаване за един мандат се счита времето, в което лицето е 

заемало длъжността повече от две години. Ректорът е хабилитирано лице, което 

след избора заема длъжността по трудов договор. Предложенията за избор на 

Ректор се правят от Президента. 
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4. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.) 

Организира изпълнението на решенията на Настоятелството и Академичния 

съвет. 

5. Подготвя и предлага за обсъждане годишния доклад за състоянието на висшето 

училище. 

3. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм -  Благоевград от 25.06.2021 г.) 

Решава окончателно всички въпроси, свързани с приемане, отписване и 

преместване на студенти в други колежи и висши училища.                                               

4. Подготвя и предлага за осъждане от Академичния съвет на концепция за 

развитие на колежа, предложения за решаване на отделни проблеми, годишния 

отчет на колежа; 

5. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.) 

Организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на 

Академичния съвет. 

6. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.) 

В своята дейност Ректорът се подпомага от Ректорски съвет и заместник-

ректори. В случай на предсрочно прекратяване на мандата на Ректора, 

Президентът на Колеж по туризъм назначава временно изпълняващ длъжността 

Ректор след консултация с членове на Академичния съвет до провеждане на 

заседание на Общото събрание. 

7. Предлага на АС кандидатури на хабилитираните лица за избор на един или 

повече зам. - ректори. 

8. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Предлага на академичния съвет създаване, преобразуване или закриване на 

департаменти, катедри и обслужващи звена; 

9. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Представя ежегодно на общото събрание отчет за работата си и за резултатите 

от изпълнението на политиката за развитие на висшето училище, за 

съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване; 

10. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Изпълнява други функции, произтичащи от законите, от политиката за развитие 

на висшето училище и от решенията на общото събрание или на академичния 

съвет. 

11. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

След изтичане на срока по чл. 24, ал. 4 и в случаите по чл. 31, ал. 4 и 5 от ЗВО 

Ректорът не представлява висшето училище и не може да упражнява 

правомощията си. 

12. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

В началото на своя мандат Ректорът представя мандатна програма, включваща 

и система от мерки за изпълнение на политиката за развитие на висшето 

училище, която се приема от академичния съвет, а в края на мандата представя 

на Общото събрание отчет за целия период на управление. 
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13. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.) 

Ръководи учебната, научноизследователската и международната дейност на 

колежа. 

14. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм -  Благоевград от 25.06.2021 г.) 

Назначава комисиите по акредитацията. 

15. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.) 

Утвърждава всички правилници и наредби в Колеж по туризъм. 

16. (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм -  Благоевград от 25.06.2021 г.) 

Решава проблемите на студентите и Студентския съвет на Колеж по туризъм, 

когато е налице неизпълнение на Правилника на СС и правилниците на 

висшето училище, като издава съответните заповеди за това, отстранява от 

висшето училище за определени срокове или завинаги студенти. 

Чл. 31 (1) За Заместник ректори се избират лица, които след избора заемат длъжността 

по трудов договор с Колеж по туризъм. 

Чл. 32 (1) Заместник ректорите: 

1. Подпомагат Ректора при осъществяване на неговите правомощия и го представляват 

при упълномощаване; 

2. Организират и отговарят за работата по определено направление в дейността на 

колежа, определено с решения на Академичния съвет. 

Чл. 33 (1) Академичният съвет на Колежа се състои от хабилитирани и нехабилитирани 

преподаватели, студенти и служители. Само Ректорът е  член по право. 

(2) Членовете на Академичния съвет са  в трудови правоотношения с колежа. 

(3). Отменена с  Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.). 

(3а) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове и включва представители на 

академичния състав, работещи на основен трудов договор с висшето училище, 

студенти и служители. 

(3б) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и не 

повече от 83 на сто от състава на академичния съвет по ал. 2, като не по-малко от една 

четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи 

студентите, са не по-малко от 15 на сто от състава на академичния съвет; членовете, 

представляващи служителите, са не повече от 5 на сто от състава на академичния съвет, 

като имат поне един представител. 

(4). Разпределението на квотите по предходната алинея се извършва от действащия 

Академичен съвет. Лицата се избират от Общото събрание на  колежа. Студентите и 

служителите се предлагат от общи събрания за избор на студентите и служители.    

Чл. 34 (1) Академичният съвет се свиква от Ректора или по искане на една втора от 

списъчния му състав. 

(2). Заседанието на Академичния съвет е редовно, ако присъстват поне две трети от 

списъчния му състав. То се ръководи от Ректора, а в негово отсъствие - от Зам. 

Ректорите. 

(3). Решенията на Академичния съвет се вземат с гласовете на повече от  

половината на присъстващите членове. 
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Чл. 35 (1) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност 

на висшето училище, който: 

1. Определя образователната политика на висшето училище, приема мандатната 

програма и контролира нейното изпълнение; 

2.  Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността и годишен доклад с 

финансовите и натуралните показатели на висшето училище; 

3.  Взема решения за създаване, преобразуване или закриване на филиали, катедри и 

обслужващи звена на висшето училище; 

4.  Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение, и 

ежегодно предлага на министъра на образованието и науката броя на приеманите 

студенти; 

5. Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за 

подготовка на „професионални бакалаври  по двете направления”; 

6.  Определя научната политика на висшето училище и решава основни въпроси на 

организацията и съдържанието на научноизследователската дейност; 

7. Определя структурния състав на общото събрание и организацията за избор на 

неговите членове; 

8. Определя кадровата политика на висшето училище, одобрява длъжностните 

характеристики на академичния състав, приема правилник за атестирането му и обявява 

конкурси за преподаватели; 

9. Избира заместник-ректори по предложение на ректора; 

10. Взема решение за сдружаване с висши училища и чуждестранни висши училища и 

научни организации; 

11. Ежегодно приема бюджета на висшето училище и контролира неговото изпълнение; 

12. Ежегодно предлага на министъра на образованието и науката размера на таксите за 

кандидатстване и за обучение. 

13. Присъжда почетното звание "доктор хонорис кауза"; 

производствени дейности на висшето училище; 

14. Утвърждава система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на 

академичния състав във висшето училище в съответствие с чл. 6, ал. 4, и осъществява 

контрол по нейното прилагане и усъвършенстване; 

15. Избира членове на съвета на настоятелите по предложение на Президента или 

Ректора. (Изменен с Решение на ОС на Колеж по туризъм -  Благоевград от 7.05.2019 

г., протокол № 2). 

16. Приема стратегия за развитие на катедрите. 

Чл. 36  (1) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и 

членове, от които един е представител на студентския съвет, а останалите са 

хабилитирани лица.  

2. Ректор, заместник-ректори, ръководители на катедри и директори на функционални 

звена на КТ.  

Чл. 37. Контролният съвет:  

1. Проверява законосъобразността на провежданите избори за заемане на изборни 

длъжности в едномесечен срок от провеждането им и докладва на Академичния съвет 

за резултатите от проверката;  
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2. Изготвя становище по проекта на бюджет на висшето училище и изпълнението му и 

ги докладва пред академичния съвет и общото събрание;  

3. Контролният  съвет участва в проверките за установяването дали  член на 

академичния състав или на останалия персонал на висшето  училище е извършил 

умишлено някое от следните нарушения:  

а/ постави изпитна оценка без да е проведен изпит;  

б/  изпита и постави оценка на лице, което няма право да се яви на изпит при него;  

в/  издаде документ от името на колежа или на негово основно звено, който невярно 

отразява завършени етапи в обучението на студент.  

Чл. 38  Членовете на Контролния съвет участват в заседанията на Академичния съвет и 

на Общото събрание с право на глас, за което получават покани, наравно с останалите 

членове. 

Чл. 39 (1) Мандатът на Контролния съвет е четири години, считано от датата на 

избирането им. Мандатът не се прекъсва с провеждане на частични избори. 

(2) Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на 

мандата на съответния орган на управление. 

Чл. 39 (a) Етична комисия има за цел утвърждаване на етичните норми и принципи в 

отношенията регулирани от Закона за висшето образовани е актовете приети от колежа, 

както и от други относими към материята на висшето образование актове: 

1. Съблюдава и дава становища за научната и академична етика в отношенията, 

съдържащи се в обхвана на предмета на правно регулиране  на законите 

относими към висшето образование и развитие на академичния състав. 

2. Дава становища за съответствие с академичната и научна етика на 

поведението на академичния и неакадемичния състав като участници в 

отношения външни за колежа но относими към доброто му име в 

обществото. 

Чл. 40 (1)  Катедрата е основно звено на Колеж по туризъм за осъществяване на 

учебната и научно -изследователската дейност по учебните специалности на колежа. 

(2). Катедрите включват всички преподаватели и асистенти  от съответното научно 

направление. 

 Чл. 41 (1) Катедреният съвет заседава редовно веднъж  месечно с изключение на 

месеците юли и август. Той се свиква от ръководителя на катедрата. Ръководителят на 

катедрата свиква катедреният съвет и на извънредно заседание: 

 1. по своя преценка; 

 2. по искане на: 

 а. не по-малко от 25 на сто от членовете на катедрения съвет; 

 б. на Ректора. 

(2) Членовете на катедрения съвет се уведомяват за заседанието му не по-късно от 7 

дни преди насрочената дата, като им се съобщава дневният ред. 

(3) Заседанието на катедрения съвет е редовно, ако присъстват не по-малко от две трети 

от списъчният му състав, определен по правилата за редуциране. В случаите на 

откриване на процедури за защита на дисертационни трудове и дава заключения за 

качествата на хабилитационни трудове в предвидените в закона случаи, кворумът се 

изчислява от професорите, доцентите и докторите на науките. 
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(4) Заседанието на катедрения съвет се ръководи от ръководителя на катедрата. Когато 

заседанието е свикано за провеждането на избор на ръководител на катедрата, 

заседанието се ръководи от нарочно избрано измежду членовете на съвета лице. 

(5) Решенията се приемат с гласовете на повече от половината от присъстващите 

членове, с явно гласуване. По решение на КС, отделни въпроси могат да се решават с 

тайно гласуване. 

(6) Ръководителят на катедрата е хабилитирано в научното направление  

лице. Той се избира от членовете на катедрата с тайно гласуване и с гласовете на 

повече от половината от списъчния й състав и се утвърждава от АС. Той ръководи 

дейността на катедрата и я представлява. 

Чл. 42 (1) Ръководител на катедра може да бъде професор или доцент, който към деня 

на избора е работил най-малко 1 година по основно трудово правоотношение с колежа 

и по отношение на когото през периода на мандата няма да настъпи основание за 

прекратяване на трудовото му правоотношение поради достигане на пенсионна възраст. 

(2) Ръководителят на катедрата не може да бъде на ръководна длъжност в ръководни 

органи на политически партии. 

(3) Мандатът на ръководителя на катедра е 4 години. Ръководителят може да заема тази 

длъжност не повече от два последователни мандата. 

Чл. 43 (1) КС има следните правомощия: 

1. Разпределя учебно - преподавателската работа между членовете на катедрата; 

2. Взема решения и прави предложения до Академичния съвет, свързани с учебните 

планове и програми, организацията и съдържанието на учебния процес;   

3. Обсъжда научни трудове на членовете на катедрата и прави предложения пред 

Академичния съвет за публикуването им; 

4. Обсъжда и приема акредитационни оценки за работата на научно - 

преподавателските кадри и прави предложения за повишаването им в научно звание; 

5. Избира и освобождава с тайно гласуване ръководителя на катедрата. 

6. Прави предложения до Академичния съвет за обявяване на конкурси за научно 

преподавателски кадри. 

7. Взема решения по други текущи въпроси, свързани с образователната, учебно -

производствената, научноизследователската и международната дейност. 

8. Разработва стратегия за развитие в съответствие със стратегия на развитие на колежа.  

Чл. 44  Ръководителят на катедрата осъществява постоянно ръководство на катедрата, 

представлява я и представлява катедрения съвет. При отсъствие на ръководителя на 

катедра функциите му се изпълняват от определен от него член на катедрата. 

Чл. 45 (1) Учебно - научната лаборатория е структурно звено на катедрата. Дейността 

на учебно - научната лаборатория се осъществява от членове на катедрата и помощен 

персонал. 

(2). Структурата, редът, създаването и преобразуването на дейността на учебно- 

научните лаборатории се уреждат с правилник приет от Академичния съвет.   

Чл. 45 Учебен отдел:  

1. Осъществява текущото обслужване на образователната дейност в  Колеж по 

туризъм в съответствие с чл. 61. Ал. 1 , т. 2 от Правилника за образователните 

дейности, според съдържанието, на който текущото управление и обслужване на 
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образователната дейност в колежа се осъществява от ректорското ръководство и 

учебен отдел. 

2. Осъществява дейности по  защитата на обработваните от Колеж по туризъм - 

Благоевград  лични данни на физически лица. 

Чл. 46 Научноизследователски център организира и ръководи научноизследователската 

дейност в колежа. 

Чл. 47 (1) Научноизследователската дейност по смисъла на този правилник обхваща 

проучвателна, аналитична, консултантска, експертна и други творчески дейности. 

 (2) Осъществяването на научни изследвания е неотделима част от дейността на 

членовете на академичния състав на висшето училище. 

(3) Научните изследвания в приоритетни области на туризма и администрацията и 

практиката свързани с обучението на студентите по специалностите: „Организация и 

управление на хотели и ресторанти“, „Организация и управление на туристическото 

обслужване“ и „Бизнес администрация“ се насърчават от ръководството на висшето 

училище. 

Чл. 48 (1) Научноизследователската дейност във висшето училище се ръководи от 

ръководител по научноизследователската дейност и институционалните връзки на 

висшето училището. 

(2) Ръководителят по научноизследователската дейност и институционалните връзки: 

1. Прави предложение пред академичния съвет за основните насоки на научната 

политика на висшето училище; 

2. Внася ежегодно в академичния съвет годишни планове за научната дейност във 

висшето училище и отчети за тяхното изпълнение; 

3. Предлага за назначаване на ръководители на изследователски проекти и 

консултантски договори; 

4. Ръководи организационно Центъра за научни изследвания към висшето училище; 

5.  Контролира  изпълнението на утвърдените изследователски проекти; 

8.  Решава и други въпроси във връзка с научноизследователската дейност в рамките на 

предоставените му правомощия от ректора или о академичния съвет. 

Чл. 49 Специфични функции по ръководство и контрол на научноизследователската 

дейност във висшето училище изпълняват ректорът и академичният съвет. 

Чл. 50 (1) Научноизследователска дейност се осъществява от отделни изследователи-

членове на академичния състав на Колеж по туризъм, студенти и външни специалисти 

или от техни обединения в научни или програмни колективи. 

(2) Членовете на академичния състав на висшето училище осъществяват 

научноизследователска дейност по всички направления и форми, определени с този 

правилник, съобразно своите възможности, без ограничения в броя на едновременно 

изпълняваните научни задачи. 

(3) Членовете на академичния състав на висшето училище осъществяват 

научноизследователска дейност: 

1. Самостоятелно при: 

а) Изпълнението на научни поръчки, възложени от висшето училище; 

б)Изпълнението на задачи по сключени индивидуални договори за 

научноизследователска работа с външни организации и лица; 
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в) Подготовката на научни трудове; 

г) Разработването на нови или усъвършенствани лекционни курсове; 

2. Като членове на постоянни научни или временни програмни колективи за 

изпълнението на научни поръчки на висшето училище, по договори по международни 

проекти, договори за консултантски услуги и други форми; 

3. Като членове на научни колективи към международни изследователски центрове и 

други подобни структури, в които членува висшето училище; 

4. Като членове на екипи на научните направления към Центъра за научни изследвания 

на висшето училище. 

(4) Членовете на академичния състав сами избират направленията и формите за 

осъществяване на научноизследователска дейност съобразно приоритетите на висшето 

училище. 

(5) При необходимост висшето училище може да привлича за осъществяване на 

научноизследователска дейност външни научни работници и специалисти от 

практиката. 

(6) Научноизследователската дейност на членовете на академичния състав се 

подпомага от лица, изпълняващи технически и други спомагателни функции. 

Чл. 51 Индивидуалното научно развитие на членовете на академичния състав на 

висшето училище се осъществява чрез: 

1. Различни форми на професионална специализация и обмяна на опит в страната и в 

чужбина; 

2. Разработване на дисертации, монографии, студии, статии и други научни трудове и 

изследвания; 

3. Подготовка на лекционни курсове и учебна литература, необходима за обучението на 

студентите по съответните учебни дисциплини; 

4. Други форми, избрани от членовете на академичния състав. 

Чл. 52 (1) Висшето училище насърчава и подпомага научното развитие на членовете на 

академичния състав чрез предоставяне на творчески отпуск, осигуряване на 

необходимата материално- техническа база, научно-техническа информация, 

консултантска помощ. 

(2) Ползването и отчитането на творчески отпуск става съгласно изискванията на чл. 

55, ал. 2 от Закона за висшето образование. 

Чл.53.(1) Административното обслужване, методическото информационното 

осигуряване, организацията, текущата координация и контролът на 

научноизследователската дейност във висшето училище се осъществяват от Центъра за 

научни изследвания и институционалните връзки на висшето училище. 

(2) Наред с дейностите по ал. 1 Центъра за научни изследвания и институционалните 

връзки на висшето училище: 

1. Участва при разработването на стратегията за развитието на висшето училище в 

частта за приоритетите и целите на научноизследователската му дейност; 

2. Разработва годишни планове за научноизследователската дейност във висшето 

училище и отчети за тяхното изпълнение; 

3. Подготвя документацията за кандидатстване по национални и международни 

научноизследователски програми и проекти; 
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4.  Подпомага ръководителят по научноизследователската дейност и 

институционалните връзки при подготовката и провеждането на научни форуми във 

висшето училище; 

5. Осъществява и други дейности, възложени от ръководителя по 

научноизследователската дейност и институционалните връзки, президента, ректора и 

академичния съвет на висшето училище. 

Чл. 54 (1) Дейността на центъра се финансира със средства от фонд „Научни 

изследвания” на висшето училище. 

(2) Дейността на центъра по конкретни външни изследователски проекти и 

консултантски договори се финансира със средства по съответните проекти и договори. 

(3) Когато проектите по ал. 2 изискват съфинансиране, то се осигурява от фонд 

„Научни изследвания” на висшето училище. 

Чл. 55. (1) Основни организационни форми за осъществяване научноизследователска 

дейност във висшето училище са постоянните научни  колективи. 

(2)  Научният  колектив може да се формира от: 

1. Всички или от част от членовете на академичния състав на висшето училище; 

2. Членове на академичния състав, специалисти и студенти във висшето училище; 

3. Членове на академичния състав на висшето училище и на други научни, учебни и 

бизнес организации. 

(3) Научният колектив се изгражда по професионален признак на неформална основа 

по инициатива на един или на няколко негови членове. 

(4) Научният колектив избира своя ръководител, който встъпва в правата и 

задълженията си със сключването на договора за научна поръчка – предмет на дейност 

на колектива. 

Чл.56 (1) Президентът назначава по предложение на ръководителят по 

научноизследователската дейност и институционалните връзки отговорници на 

изследователски проекти и консултантски договори. 

(2) Отговорниците на изследователските проекти и консултантските договори следят за 

кадровото осигуряване, спазването на договорените условия и изисквания, както и за 

изпълнението на проектите и сключените договорите, финансирани от външни 

източници. 

Чл. 57 (1) Академичният съвет определя реда и начина за възлагане, отчитане, 

оценяване и признаване на извършената научноизследователска работа от членовете на 

академичния състав съобразно действащите нормативни актове, които гарантират 

авторските права и възнагражденията им. 

(2) Индивидуалният принос в научноизследователската дейност се оценява при 

атестирането на академичния състав на висшето училище по предварително оповестени 

критерии, както и при формиране на трудовото им възнаграждение. 

Чл. 58 Научноизследователската дейност на членовете на академичния състав на 

висшето училище се планира и отчита в плановете за заетостта им през съответната 

учебна година. 

Чл. 59 (1) Студентската научноизследователска дейност във висшето училище се 

осъществява в следните форми: 
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2. Участие на студентите в съвместни разработки с академичния състав в рамките на 

научноизследователските програми и проекти; 

3. Участие в международни проекти, обмяна на опит и други форми на международно 

студентско сътрудничество; 

4. Разработване на доклади от студентите под научното ръководство на членове на 

академичния състав на висшето училище; 

5. Организиране на студентски научни сесии по специалности и учебни дисциплини; 

6. Други форми за осъществяване и популяризиране на студентски научни изследвания. 

(2) Организацията и осъществяването на студентската научноизследователска дейност 

се подпомага от студентския съвет към висшето училище. 

(3) Студентският съвет подпомага участващите студенти в дейността им, избора на 

теми за научни разработки, тяхното оформяне и публикуване в сборници с отличени 

доклади; 

(4) Оказва съдействие на ръководителят по научноизследователската дейност и 

институционалните връзки при организирането на студентски научни сесии. 

Чл. 60 Формите за организация на научноизследователската дейност във висшето 

училище са: 

1. Научноизследователски програми и проекти, финансиране със средства от фонд 

„Научни изследвания” на висшето училище или с дарения от различни организации и 

фирми; 

2. Вътрешно и международно научноизследователско сътрудничество; 

3. Договори за научни разработки, поръчани от външни организации; 

4. Консултантска дейност; 

5. Научни прояви с местен, национален и международен характер; 

6. Други форми, съгласувани между изпълнителите и ръководството на висшето 

училище. 

Чл. 61 (1) Научноизследователските програми и проекти се предлагат от ръководителя 

на научноизследователската дейност и институционалните връзки  в съответствие с 

научната политика на висшето училище и се утвърждават от академичния съвет. 

(2) Заявки и предложения за включване в приоритетните научноизследователски 

програми и проекти се правят от отделните членове на академичния състав на висшето 

училище и студенти самостоятелно или обединени в научни колективи. 

(3)  Подборът на приоритетите научноизследователски програми и проекти се 

извършва ежегодно  чрез конкурс или чрез възлагане на процедури и критерии, в 

резултат на което се съставя плана за научните изследвания на висшето училище, 

финансирани от фонд „Научни изследвания” на висшето училище. 

(4) Научноизследователските програми и проекти, финансирани със средства от други 

дарения на фирми и организации, се огласяват сред членовете на академичния състав за 

запознаване и възможно участие в тях. 

(5) Кандидатстването на членовете на академичния състав за изпълнението на 

научноизследователските програми и проекти по ал. 4 става при условията и по реда, 

определени от съответния донор. 
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Чл. 62 Контролът по изпълнението на утвърдените научноизследователски програми и 

проекти се осъществява от ръководителя по научноизследователската дейност и 

институционалните връзки. 

Чл. 63  Ръководителят приема и оценява резултатите от изпълнението на 

научноизследователските програми и проекти на висшето училище. 

Чл. 64 (1) Утвърдените от академичният съвет средства за финансиране на 

научноизследователските задачи се разпределят самостоятелно от изпълнителите в 

рамките на определените им средства по видове разходи и етапи на разработката и се 

одобряват от Президента. 

(2) Средствата по всяка задача се предоставят на изпълнителя авансово като процент от 

общата договорена сума за научната поръчка и като текущи плащания за приетите 

междинни и крайни резултати съгласно договорените условия. 

(3) Финансирането на задачите и дейностите по международни програми и проекти се 

осъществява съобразно договорите между висшето училище и чуждата страна. 

Чл. 65 (1) Изпълнението на научноизследователските програми и проекти се възлага с 

договор за научна поръчка между висшето училище като възложител и научния  

колектив или отделни членове на академичния състав на висшето училище като 

изпълнители. 

(2) Контролът и оценката за изпълнението на договорите за научна поръчка по ал. 1 се 

осъществява от Академичният съвет. 

(3) Висшето училище може да сключва договори с външни организации и лица за 

изпълнението на специфични изследователски проекти, консултантски услуги и други 

дейности. 

Чл. 66 (1) Резултатите от изпълнението на договори за научни поръчки са собственост 

на висшето училище. 

(2) Научните продукти, собственост на висшето училище, могат да се реализират извън 

него чрез пряка продажба или чрез звена на висшето училище. 

(3) Редът и условията за формиране на продажната цена на научните продукти, 

собственост на висшето училище, се определят от пазара на научни продукти, 

съгласувано с техните автори и Президента на висшето училище. 

Чл. 67 (1) Научноизследователското сътрудничество във висшето училище се 

осъществява по договори на двустранна и многостранна основа или под друга форма на 

съгласуване на интересите с научни, научно-учебни, учебни и стопански организации, с 

юридически и физически лица в страната и в чужбина. 

(2) Сътрудничеството по ал. 1 се осъществява по инициатива на висшето училище, на 

негови научни  колективи, на отделни членове на академичния състав или на другата 

страна и с решение на академичния съвет. 

(3) Целта на научноизследователското сътрудничество е повишаване на качеството и 

интернационализиране на научноизследователската дейност на висшето училище с цел 

достигане на равнището на международните стандарти и достиженията на 

съвременната наука. 

Чл. 68 (1) Планирането, осъществяването и ръководството на международното 

научноизследователско сътрудничество се уреждат съгласно законодателствата на 

съответните страни, сключените договори и този правилник. 
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(2) Собствеността върху научните продукти, резултат от международно 

научноизследователското сътрудничество, се урежда между страните участници 

съобразно действащото законодателство за закрила на интелектуалната собственост в 

съответните страни и сключените договори. 

Чл. 69 (1) Договорите за научни разработки на висшето училище и външни 

организации и лица се сключват с Президента на висшето училище. 

(2) Научноизследователските дейности и задачи по сключени от висшето училище 

договори с външни организации и лица се разработват от: 

1. Членовете на академичния състав и от научните колективи, инициатори за сключване 

на договорите; 

2. Външни лица и организации. 

(3) Взаимоотношенията между висшето училище и подизпълнителите на задачи по 

сключени договори за научни разработки с външни организации и лица се уреждат с 

отделни договори за подизпълнители на конкретни задачи. 

Чл. 70 Научна дейност под формата на консултантски услуги, свързани с предмета на 

дейност на висшето училище, може да се осъществява чрез: 

1. Центърът за научни изследвания и институционалните връзки към висшето училище; 

2. Структурните звена на висшето училище или чрез други форми на организация на 

консултантска дейност; 

3. Сключени граждански договори с потребителите на услугите. 

Чл. 71 (1) Колежът по туризъм организира и провежда самостоятелно или в 

сътрудничество с други институции научни прояви с местен, национален и 

международен характер (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и други 

прояви). 

(2) Научните прояви по ал. 1 целят издигането и укрепването на авторитета на висшето 

училище като научноизследователски център в областта на туризма, администрацията и 

бизнес-практиката чрез популяризиране на резултатите от научноизследователската 

дейност сред научната общност и потенциалните потребители на научни продукти. 

Чл. 72 (1) Академичният съвет ежегодно подбира по определени критерии предложения 

за включване в годишния план за научните прояви, организирани от висшето училище 

и финансирани от фонд „Научни изследвания”. 

(2) Подготовката на научните прояви се осъществява от организационен комитет, като 

неговият състав се утвърждава от ректора. Когато научните прояви се провеждат 

съвместно с други организации и лица, ректорът определя членовете на 

организационния комитет от страна на висшето училище. 

(3) Разходите по подготовката и провеждането на научните прояви се финансират по 

утвърдената от Президента план-сметка. 

Чл. 73 (1) Материалите от научните прояви се публикуват изцяло или частично в 

изданията на висшето училище или в други специализирани издания. 

(2) Научният продукт, разработен в изпълнението на договор за научна проява, е 

собственост на висшето училище или съвместна собственост с контрагента по 

договора. 

Чл. 74 (1) Научноизследователската дейност във висшето училище 

се финансира със средства от фонд „Научни изследвания” на висшето училище. 
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(2) Фонд „Научни изследвания” на висшето училище има за цел да съдейства за 

осъществяването и развитието на научноизследователската дейност във висшето 

училище чрез цялостно или частично финансиране на изпълнението на програми и 

проекти, свързани с научното осигуряване на учебния процес, развитието на бизнес 

администрацията и туризма, обществената практика, както и други дейности и задачи. 

Чл. 75 (1) Фонд „Научни изследвания” на висшето училище се формира в левове и във 

валута и се разходва съгласно този правилник и решения на академичния съвет. 

(2) Постъпилите средства по фонда от консултантски договори, договори по 

научноизследователски или образователни програми и проекти, финансирани от 

национални или от чуждестранни източници, се разходват съобразно клаузите на 

сключените договори. 

Чл. 76 Средствата по фонд „Научни изследвания” на висшето училище се набират от: 

1. Бюджета на висшето училище; 

2. Договорени средства по международни образователни програми, изпълнявани 

съвместно по договор с български и чуждестранни висши училища; 

3. Постъпления от български и чуждестранни юридически и физически лица за 

изпълнение на научни програми, задачи и научни прояви съвместно с висшето 

училище; 

4. Финансова помощ от правителствени, неправителствени и други организации; 

5. Постъпления от продажба на готови научни продукти, ноу-хау, документация и 

други резултати от дейности, финансирани със средства на фонда; 

6. Целеви средства от държавни органи, търговски дружества и други организации за 

изпълнение на научноизследователски програми, задачи и научни прояви, 

организирани съвместно с висшето училище; 

7. Приходи по сключени договори от висшето училище с външни организации и лица 

за осъществяване на научноизследователска и консултантска дейност съобразно 

клаузите на договорите; 

8. Дарения, завещания, наследства, спонсорство и реклама; 

9. Други целеви приходи. 

Чл. 77 (1) Средствата по фонд „Научни изследвания” на висшето училище се разходват 

за: 

1. Финансиране на изпълнението на задачи по научноизследователски програми и 

проекти на висшето училище и сключени от него договори с външни организации и 

лица; 

2. Поощряване на членовете на академичния състав на висшето училище за 

научноизследователски програми и проекти с иновационен характер и голям 

практически принос; 

3. Награждаване на студенти във висшето училище за много добро представяне на 

студентски научни форуми; 

4. Организиране на научни прояви от висшето училище; 

5. Заплащане на такси за членовете на академичния състав и студенти за участие във 

външни научни прояви; 
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6. Финансово подпомагане на научната квалификация на членовете на академичния 

състав на висшето училище (езикова подготовка, специализация и други форми за 

подпомагане); 

7. Закупуване на научна литература, апаратура и други продукти, както и заплащане на 

информационни продукти и услуги, необходими за осъществяване на 

научноизследователска дейност във висшето училище; 

8. Популяризиране и разпространение на резултатите от научноизследователската 

дейност във висшето училище чрез издателства, средства за масово осведомяване и 

други публични форуми; 

9. Командировки на членовете на академичния състав и студенти в страната и в 

чужбина за участие в научни прояви и извършване на работа, свързана с 

научноизследователската дейност на висшето училище; 

10. Други разходи, свързани с предназначението на фонда. 

(2) Средствата по фонд „Научни изследвания” се разходват съобразно следните 

основни изисквания към финансираните дейности от фонда и продуктите от тях: 

1. Да имат практико-приложен характер; 

2. Да притежават оригиналност; 

3. Да се продават и да гарантират възвръщаемост на средствата. 

Чл. 78 Центърът за кариерно развитие се открива, преобразува и закрива с решение на 

Академичния съвет и отчита ежегодно дейността си пред него. 

Чл. 79 Основна цел на Центъра за кариерно развитие е предоставянето на 

висококачествени и ефективни услуги, свързани с кариерното ориентиране и развитие 

на студентите на Колежа по туризъм по време и след завършване на обучението им. 

Чл. 80 Дейности, свързани със студентите на колежа: 

1. Извършване на оценки на конкурентната среда на трудовия пазар и сред другите 

висши училища /колежи/. 

2. Разпространение сред студентите на актуална информация за тенденциите в пазара 

на труда. 

3. Поддържане на база от сравнителни данни за интереса към специалностите за всяка 

година с отчитане на мястото на Колеж по туризъм – Благоевград в него. 

4. Организиране на информационни мероприятия в Колеж по туризъм с цел 

представяне дейността на Центъра, разпространение на брошури, рекламни материали 

и др. 

5. Организиране и провеждане на въвеждащи информационни лекции, представящи на 

първокурсниците основните специалности и дисциплини към съответните Програми на 

обучение. 

6. Кариерно консултиране, ориентиране и регистриране на студентите в базата данни на 

центъра чрез попълване на регистрационна бланка и представяне на автобиография. 

7. Разпространение сред студентите на актуална информация за наличните 

възможности за провеждане на професионални стажове и практики у нас и в чужбина. 

8. Договаряне и предлагане на професионални стажове за студентите във фирми и 

компании-работодатели.  
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9. Популяризиране на професионалните стажове, възможностите за тяхното 

финансиране, включително от европейски програми и мотивиране на студентите за 

участието им в тях. 

10. Съдействие за организиране на студентските стажове и практики в чужбина. 

11. Разпространение сред студентите на обяви за работа, подходящи за съответните 

специалности. 

12. Разпространение сред студентите и преподавателския състав на Колеж по туризъм 

на информация от сферата на развитието на човешките ресурси и участие в национални 

и международни проекти, програми, конкурси, конференции, семинари и т.н./в 

сътрудничество с Министерство на образованието, Главна инспекция по труда, 

Агенция по заетостта, Национално сдружение на общините в България, Българска 

международна стопанска асоциация и др. компании и фирми от туристическия бизнес. 

13. Организиране и провеждане на обучения и семинари за студентите на Колеж по 

туризъм по актуални теми, свързани с професионалното развитие – подготовка на 

документи за кандидатстване, успешно представяне на интервю, договаряне на 

заплащане и условия на труд и т.н. 

14. Съдействие на студенти при подготовката на документи за кандидатстване за 

работа/стаж /автобиография, мотивационно писмо/ и консултиране за успешно 

представяне на интервю за работа/стаж. 

15. Съдействие за  професионалното сертифициране на студентите. 

16. Провеждане на анкети сред студентите относно нагласите и очакванията за трудова 

реализация. 

17. Създаване и поддържане на база данни за професионалната реализация на 

завършилите. 

18. Поддържане на постоянна връзка със Студентския съвет в интерес на студентите и 

тяхното кариерно развитие. 

Чл. 81 Дейности, свързани с работата с компании – работодатели и други външни 

организации.: 

1. Поддържане на връзки с компании – работодатели, фирмени сдружения, синдикални 

организации, холдингови организации, представители на малкия и среден бизнес, както 

и големи национални и международни компании. 

2. Организиране на фирмени представяния пред студентите на Колеж по туризъм. 

3. Провеждане на срещи и семинари с представяне на български и чуждестранни 

компании – работодатели и бизнес партньори на Колеж по туризъм с цел успешно 

организиране и водене на стажантски програми и студентски практики у нас и 

чужбина. 

4. Договаряне с компании работодатели на условията за професионален стаж на 

студентите от Колеж по туризъм. 

5. Съдействие за включване на висококвалифицирани специалисти – представители на 

бизнеса в учебния процес, в изготвянето на учебните планове и програми. 

6. Установяване и поддържане на връзки с регионалните служби по заетостта и 

дирекциите „Бюро по труда”, както и с частни фирми за набиране и подбор на персонал 

с цел получаване на актуална информация за налични свободни работни места. 
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Чл. 82 Следене кариерата на завършилите Колеж по туризъм – Благоевград студенти и 

поддържане на връзки с тях с цел създаване на общност от приятелите на Колеж по 

туризъм и приобщаването им към неговото развитие. 

1. Поддържане на база данни за всички студенти, завършили Колеж по туризъм и 

ежегодна актуализация по електронен път чрез допитване до тях чрез анкети, в които се 

търсят и оценки за равнището на обучение в Колеж по туризъм и препоръки за 

неговото подобряване. 

2. Изграждане на Алумни клуб, който да подпомага Колеж по туризъм с предложения и 

идеи по актуални и важни въпроси, възможности за реализация на партньорства, 

съвместни проекти, инициативи, експертен опит, стратегии за развитие и евентуална 

бъдеща реализация. 

3. Организиране на ежегодни срещи и делови събития в деня на връчване на дипломи, 

годишнини на Колеж по туризъм, тържества и др. 

Чл. 83 Други дейности: 

1. Съдействие и разпространение на международни студентски и преподавателски 

карти /съвместно с Асоциацията за подпомагане на студентската общност/. 

2. Създаване на информационен архив за: 

а/ контакти с компании и организации в България; 

б/ контакти с чуждестранни академични и бизнес партньори; 

в/ база данни за студентите и работодателите, регистрирани в Колеж по туризъм; 

г/входяща и изходяща кореспонденция. 

Чл. 84 Центърът за кариерно развитие се ръководи от Ръководител, който има следните 

функции: 

1. Осъществява оперативно ръководство на Центъра и отговаря за организацията и 

изпълнението на дейностите; 

2. Организира и координира работата на Центъра; 

3. Изготвя ежегоден отчет на Центъра за кариерно развитие; 

4. Представлява Центъра за кариерно развитие пред външни организации, институции и 

фирми. 

5. Дейността на Центъра за кариерно развитие се финансира от: 

а/ Бюджета на Колеж по туризъм – Благоевград; 

б/ Целеви средства от спонсори и дарители. 

Чл. 85 Колежанска комисия за организиране оценяването на качеството на образование 

осъществява дейността си в съответствие изискванията на Закона за висшето 

образование, Националната комисия за оценяване и акредитация и вътрешната система 

за оценяване и поддържане на качество на обучението. 

Чл. 86 (1) Системата за осигуряване и поддържане на качеството на обучението и на 

академичния състав в Колежа по туризъм е разработена в съответствие с изискванията 

на чл. 6, ал. 4 от ЗВО. 

(2). Създадената система има следната концептуална рамка, която в хода на 

внедряването й се конкретизира: 

 а) представлява система на равнище колеж; 

 б) основни нейни обекти са обучението и академичния състав на колежа; 



 

26 
 

 в) по обхват на оценките се отнася до преподаването, усвояването на знания и 

умения, състоянието и развитието на академичния състав, връзките между преподаване, 

усвояване и оценяване, обучението като цяло, подготовката на студентите и др.; 

 г) по академични равнища включва: учебни курсове, специалности,  практическо  

обучение, учебни ресурси; 

 д) по нива на административно функциониране системата се отнася до: колеж, 

катедра, преподавател, студент;  

 е) елементи и дейности на системата са: обект на управление и контрол; 

зададено състояние; наблюдение; показатели за фактическото състояние;   събиране   на   

данни и доказателства; критерии за оценяване; оценяване; вземане на решения; 

управленско въздействие; мониторинг на състоянието; 

 ж) субекти на контрол - ръководители на катедри, комисия по качеството; 

 з) в цикъла на контрола и управлението на колежа се включват и студенти; 

 и) всички функции на оценяваните се включват в длъжностните характеристики 

на лицата; 

 к) прилагат се механизми, мотивиращи академичния състав и студентите за 

постоянно повишаване на качеството на дейността им. 

(3). Поддържане на качеството на обучение не се изчерпва само с периодичната оценка 

и атестация на преподавателите. Тя засяга и страни като: 

 а) включване диагностиката за определяне на педагогическите способности при 

подбора на преподавателите в колежа; 

 б)  въвеждане на индивидуалния начин на формиране на работната заплата с 

отчитане резултатите от атестацията на всеки преподавател; 

 в) осигуряване на необходимите ресурси за повишаване педагогическата 

квалификация на преподавателите и въвеждане на система за внедряване на нови 

форми, методи, образователни технологии и средства за обучение; 

 г) въвеждане на специализирано обучение на студентите -първокурсници за 

формиране на общо учебни и изследователски умения; 

 д) пълно развитие на система за ръководство (тюторство) на преподавателите 

над студентите; 

 е) система за стимулиране ученето на студентите, обхващаща не само системата 

за оценка, но и информирането на големите туристически фирми у нас и в чужбина за 

постиженията на изявените студенти, възлагане на изследователски задачи, 

учредяването на стипендии, сключване на предварителни договори за привличане на 

работа; 

(4). Осигуряване на необходимите ресурси за създаване оптимални условия за работа 

на студентите (информационни центрове, лаборатории, задгранични специализации и 

др.) 

Чл. 87 (1) Учебното съдържание се определя в учебни планове и учебни програми. 

(2). Учебният план определя наименованието, броя и разпределението на учебните 

дисциплини по курсове и семестри, хорариума на дисциплините, броя на техните 

кредити, формите на преподаване и на контрол върху усвояването на знанията и начина 

на завършване на образованието и придобиване на професионалната квалификация. 

Той се утвърждава от Академичния съвет по предложение на зам. ректора. 
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(3). Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответната 

учебна дисциплина, структурата и обема на учебното съдържание, учебните форми и 

формите за проверка на усвояването на знанията. Тя се приема от Академичния съвет 

по предложение на катедрата и се предоставя на разположение на студентите в 

подходяща форма, определена от зам. ректора. 

(4). Учебният план може да бъде променян с решение на Академичния съвет по 

мотивирано предложение на ръководителите на катедри или зам. ректорите, а учебните 

програми – от зам. - ректорите по мотивирано предложение на катедрата. Изменение на 

учебния план в обем общо до 10 на сто не се утвърждава от Академичния съвет. Не се 

допуска изменение на учебния план повече от 30 на сто за един випуск, а на учебна 

програма след началото на учебната година. 

Чл. 88 (1) По време на обучението знанията и уменията на студентите се проверяват 

чрез устни, писмени, практически и други форми на контрол, определени в учебния 

план и учебните програми. 

(2). Независимо от системата за проверка, оценките на знанията и уменията се 

приравняват към действащата в Република България шестобална система. 

(3). Висшето училище създава условия за функциониране на европейската система за 

трансфер на кредити във висшето образование при условия и ред определени в закона. 

Чл. 89 (1) Чрез изпити се констатира и оценява степента на усвоени знания по учебна 

дисциплина, обучението по която е приключило. 

(2) Изпитите по задължителните учебни дисциплини се провеждат от титуляра на  

лекционния курс. При необходимост се назначава комисия от Ректора за провеждане на 

изпита. 

 (3) Ръководителите на упражненията, семинарните занятия и учебните практики са 

длъжни да присъстват при провеждане на изпита. 

Чл. 90 Звено за координация на международното сътрудничество и за реализация на 

проекти.: 

          a) проучва, популяризира и подпомага внедряването на опита и постиженията на 

напредналите страни в сферата на висшето образование; 

 б) подпомага задграничната реклама и маркетинг; 

 в) предлага промени в структурата и формите на учебната и научната дейност, 

които облекчават международното призвание на дипломите; 

 г) организира дейностите за сътрудничество и интеграция с висши 

образователни структури, научни институти и академии от други страни; 

 д) дава мнение за договорите по привличане на чуждестранни учени като гост -

преподаватели, поканени от катедрените съвети; 

 е) дава мнение за договорите на преподавателите от висшето училище за гост -

преподаватели в чужбина, по предложения на колежа; 

 ж) дава мнение за предложенията на Катедрения съвет по организиране и 

провеждане на международни учебни и научни инициативи; 

 з) дава мнение по кандидатурите на преподаватели в колежа, предложени от 

Катедрения съвет за участие в международни учебни и научни форуми у нас и в 

чужбина; 
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 и) внася в Академичния съвет учебни планове и програми, разработени в 

сътрудничество с чуждестранни учебни и научни организации, по предложения на 

Катедрения съвет; 

          к) внася в Академичния съвет предложенията на Катедрения съвет  за обмен на 

научно - информационна и учебна литература; 

          л) участва във вземането на решения за издателската дейност на колежа, свързана 

с преводни заглавия и изготвяне на рекламни материали на висшето училище, 

предназначени за чужбина. 

          м) участва в международни сертификационни програми. 

Чл. 91 (1) Преподавателският състав се формира от щатни и хонорувани, хабилитирани 

и нехабилитирани преподаватели.  

(1a) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Длъжностите по чл. 91, ал. 2 и ал. 3 с изключение на длъжността "асистент" и на 

случаите на удължаване по чл. 11 от преходните и заключителните разпоредби се 

заемат с трудов договор за неопределено време. 

(1б) (Нова - С Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.) 

Длъжността "асистент" се заема  със  срочен трудов договор за срок не по-дълъг от 5 

години. 

(2). Хабилитираните преподаватели заемат длъжностите: 

а) професор; 

б) доцент. 

(3). Нехабилитираните преподаватели заемат длъжностите: 

а) главен асистент; 

б) асистент. 

(4). Нехабилитирани преподаватели,  които преподават практически специални   

дисциплини по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, както и тези, които 

преподават анимация и спорт, заемат длъжностите: 

а) старши преподавател; 

б) преподавател. 

(5). Хоноруваните преподаватели, на които се възлага преподавателска дейност и 

притежават съответното научно звание са: 

а) гост професор; 

б) хоноруван доцент; 

в) хоноруван асистент, старши асистент, главен асистент, старши преподавател, 

преподавател; 

(6). За професори и доценти се избират лица, които притежават съответно научно 

звание, съгласно условията и реда на ЗРАСРБ. 

(7). Специалисти от практиката, които подпомагат практическото обучение заемат 

длъжностите: 

а) главен майстор; 

б) наставник; 

в) инструктор; 

г) аниматор. 



 

29 
 

Чл. 92 (1) Академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и професор“ се заемат 

въз основа на конкурс и избор, а лицата на длъжност „асистент“ се назначават. 

 (2) Решенията за обявяване на конкурси за заемане на съответните длъжности се 

вземат от катедрения съвет, по предложение на катедрите, които ще ползват съответния 

преподавател и се утвърждават от Академичния съвет. 

(3) Конкурсите за хабилитирани преподаватели се обявява в „Държавен вестник”. 

(4) Хоноруваните преподаватели се избират с решение на Академичния съвет. 

Решението се взема от АС, по предложение на катедрите. 

(5)Преминаването в Колежа на същата или съответна академична длъжност, заемана в 

друго висше училище или научна организация, включително и от друго чуждестранно 

висше училище или научна организация, които са признати и акредитирани от 

съответните за чуждата държава компетентни органи, може да се извършва и без 

конкурс с решение на Академичния съвет по ред определен от Правилник за развитие 

на академичния състав на Колеж по туризъм Благоевград. 

(6)  По покана на Ректора или Президента, експерти и мениджъри от сферата на 

бизнеса и управлението от страната и чужбина имат право да извършат експертно -

преподавателска дейност за определен срок като гост - преподаватели по специфични 

дисциплини, свързани с управлението  на  бизнес  администрацията,  информационните 

технологии, туристическия бизнес и други направления. (Допълнен с  Решение на ОС на 

Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.) 

(7)  Привличането на гост - преподаватели се извършва без конкурс. 

(8) Отношенията между гост - преподавателите и колежа се уреждат с договор между 

тях. 

Чл. 93 (1) По предложение на ръководителите на катедри, зам. - ректора по учебната 

част и със заповед на Ректора, на щатните преподаватели се одобрява годишна учебна и 

друга заетост, която се оформя в годишен индивидуален план, включващ и научната, 

методическата и организаторска дейност. 

(2). Щатни преподаватели, които заемат ръководна длъжност, могат да имат намалена 

аудиторна заетост, определена от Академичния съвет съгласно Закона. 

(3). На хоноруваните преподаватели се определя хорариум, съгласно учебния план за 

съответните учебни дисциплини. 

Чл. 94 (1) Хабилитирани и нехабилитирани щатни преподаватели се назначават с 

трудов договор за неопределен срок или срочен трудов договор. 

(2). Трудов договор по ал. 1 за неопределен срок е основен трудов договор в 

правилника на колежа. 

Чл. 95 (1) Преподавателите имат право: 

1. Свободно да избират формите и методите на преподаване, в съответствие с 

образователните изисквания и установеното разпределение на дейностите в 

организационната структура, съгласно утвърдената учебна програма; 

2. Да усъвършенстват образователните програми; 

3. Свободно да провеждат (съобразно своите интереси) научни изследвания и да 

публикуват резултатите от тях; 

4. Да работят по изследователски задачи, свързани с дейността на колежа; 

5. Да участват в проекти и конкурси за научни изследвания; 
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6. Да патентоват открития в съответствие с Правилника на колежа; 

7. Да извършват консултантски и други услуги, свързани с предмета на дейността им в 

колежа, съгласно Правилника; 

8. В учебната и научната си дейност да използват наличната материална база на 

колежа; 

9. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на колежа. 

Чл. 96 (1) Преподавателите са длъжни: 

1. Да изпълняват задълженията, в съответствие с длъжностната си характеристика и 

утвърдения им годишен план за учебната, научноизследователска и друга дейност; 

2. Да спазват изискванията за научна и професионална етика, да проверяват 

принципност и обективност; 

3. Да не провеждат политическа, синдикална или религиозна дейност на територията на 

колежа, а така също и извън него, когато участват в изпълнението на учебни и 

научноизследователски задачи; 

4. Да осигуряват високо научно и педагогическо равнище на учебния процес; 

5. Да осигуряват учебния процес със съответни учебници, учебни помагала и друга 

литература, които да отговарят на водещите световни и български стандарти; 

6. Да бъдат за пример със своето поведение в колежа и извън него. 

Чл. 97 (1) Приносът на всеки член от преподавателския и научно-изследователския 

състав в образователната, научноизследователската, административната и друга 

дейност се оценява веднъж на три години за нехабилитираните преподаватели и веднъж 

на пет години за хабилитираните преподаватели, чрез атестация. 

(2). Оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени показатели 

и критерии, определени от Академичния съвет, като се използва и разработената в 

колежа Информационна технология за моделиране, експертна оценка и поддържане 

качеството на обучението. 

Чл. 98 (1) Лицата от научно-преподавателския и изследователски състав на колежа се 

освобождават: 

1. По собствено желание; 

2. При изтичане на трудовия договор; 

3. Когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателската дейност и не 

съществуват възможности за прехвърляне или преквалификация в сродна научна 

дисциплина; 

4. При доказване на плагиатство в научните трудове; 

5. При отнемане на научното звание или научната степен; 

6. При извършване на нарушения, накърняващи научния или преподавателския им 

престиж или добрия имидж на колежа; 

7. При осъждане и лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление; 

8. При поставяне под запрещение; 

9. При две последователни отрицателни атестации. 

Чл. 99 (1) Членовете на научно - преподавателския състав подлежат на периодично 

атестиране както следва: 

1. Професорите и доцентите веднъж на 5 години; 

2. Асистентите веднъж на 3 години; 
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(2). Периодът на атестиране на лицата, ползвали отпуски, се удължава с периода на 

отпуска в случаите на: 

1. Отпуск по майчинство; 

2. Отпуск за временна неработоспособност повече от 1 година в течение на 2 

последователни години; 

3. Отпуск за участие в дейността на висши държавни органи. 

(3). Заместник ректорите изготвят в началото на учебната година, но не по-късно от 15 

октомври, график за атестиране на научно - преподавателските кадри през съответната 

учебна година. 

Чл. 100 (1.) Атестирането се осъществява от комисия по атестирането в състав от 5 до 7 

души, избрана от Академичния съвет. 

(2). Мандатът на комисията по атестирането съвпада с мандата на Академичния съвет. 

(3). Едно лице не може да бъде член на комисията по атестиране през повече от 2 

мандата. 

(4). Членовете на комисията по атестирането не подлежат на атестиране през периода 

на мандата си. 

Чл. 101 Критериите за атестиране се определят от Академичния съвет съобразно 

спецификата на съответното структурно звено въз основа на приети от Академичния 

съвет типови критерии съгласно  ЗВО. 

Чл. 102 В Колежа по туризъм се обучават студенти  за образователно-квалификационно 

равнище “ Професионален бакалавър по ...”, съгласно Закона за висшето образование. 

Чл. 103 (1) Приемането на студенти се осъществява при спазване на утвърдените 

държавни изисквания и на допълнителните изисквания  на колежа, които се посочват 

ежегодно в кандидатстудентските справочници. 

(2). (Отменена с Решение на ОС на Колеж по туризъм - Благоевград от 28.09.2020 г.). 

Чл. 104 Статут на студент се придобива при записване в колежа и заплащане на такса и 

се загубва при отписване. 

Чл. 105 Обучението в колежа е платено. Размерът на годишната такса и други дължими 

плащания се определя ежегодно от Общото събрание в съответствие със законовите 

изисквания, а правилата за приемане на студенти - от Академичния съвет. 

Чл. 106 (1) Студентите имат право: 

1. Да избират самостоятелно форма на обучение и учебни дисциплини при условия, 

определени в учебния план; 

2. Да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално, 

творческо и културно израстване, като им се осигурява достъп до водещи наши и 

чуждестранни учени и школи, информационни мрежи, библиотеки, кабинети, 

лаборатории, апаратура; 

3. Да използват учебната, научната, социално-битовата и културна база на колежа, 

както и на базовите стопански и други организации; 

4. Да участват в научноизследователската дейност като използват за тази цел 

материалната и информационна база на колежа; 

5. Да участват в конференции, симпозиуми и други научни прояви за изява у нас и в 

чужбина; 

6. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на колежа; 



 

32 
 

7. Да се обучават едновременно по повече от една специалност, ако такива са разкрити 

в колежа или предложени в рамките на сътрудничество с други български и 

чуждестранни висши училища или да изучават допълнителни курсове при определени 

условия; 

8. Да кандидатстват за частично обучение в чуждестранно висше училище в рамките на 

Европейската система за трансфер на кредити (ЕСТS), с която колежът се съобразява 

като елемент от европейското измерение на своята дейност; 

9. Да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за защита и 

удовлетворяване на своите интереси, които не са на политическа основа, както и да 

членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на 

Република България. 

10. Да се преместват в друго висше училище, колеж, специалност, степен или формат 

на обучение; 

11. Да прекъсват обучението си, както и да го продължат след това; 

12. Да ползват ваканции, не по-малко до 30 дни в рамките на една учебна година; 

13. Да завършват предсрочно обучението си при условията на  висшето училище и 

желание от страна на обучаващите се. 

Чл. 107 (1) Студент може да се обучава по индивидуален учебен план, който да 

предвижда усвояване на знания и умения в по-кратък срок едновременно за два курса 

или по две специалности. Това право може да се упражнява еднократно през целия курс 

на обучение в съответната образователна степен. 

(2). По индивидуален учебен план могат да се обучават студенти, които са завършили 

първи и втори курс с отличен успех. 

(3). Обучение по индивидуален учебен план се разрешава от Ректора.  

Чл. 108 (1) Всеки студент е длъжен: 

1. Да се запише за учебната година в определения срок и внесе определената учебна 

такса. Студентите, които не са заплатили, се считат за напуснали по собствено желание 

и загубват студентските си права; 

2. Да изпълнява в срок и качествено всички контролни работи, курсови проекти, 

практики, стажове и други форми на текущ контрол, предвидени в учебните планове и 

учебните програми; 

3. Да полага изпитите си в определените срокове; 

4. Да спазва Правилника за дейността и устройството на колежа, на съответните 

катедри и другите нормативни документи; 

5. Да спазва определения ред и дисциплина в колежа; 

6. Да опазва материалната и битова база на колежа; 

7. Да издига името и престижа на колежа; 

8. Да не провежда партийнополитическа, синдикална и религиозна дейност на 

територията на колежа; 

9. Да спазва дисциплината при провеждане на учебния процес, учебните практики и 

стажове. 

Чл. 109 Всички студенти имат равни права. 
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Чл. 110  Студентският съвет, съгласно чл. 72 от ЗВО, наречен от колежа Студентски 

съвет (чл. 36 от ЗВО), е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в 

колежа. 

Чл. 111 (1) Студент се отписва при: 

 а) успешно завършен курс на обучение; 

 б) напускане или преместване; 

 в) предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет в колежа; 

 г) системно неизпълнение на задълженията си по учебния план или Правилника 

на колежа; 

 д) осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление. 

(2). На отписаните студенти  по точка в), г), д) на ал. 1 от този член, внесените такси не 

се възстановяват. 

Чл. 112 (1). Обучението в колежа се извършва чрез съчетаване на класическите с 

активните форми на обучение. Приоритет имат непрекъснатостта, непосредствената 

учебна работа и текущия контрол, системното включване на студентите в учебна и 

научноизследователска дейност; 

(2). Обучението по всяка специалност се организира на основата на учебна 

документация, обхващаща наименование на професионалното направление и 

специалността, квалификационна характеристика, учебен план с посочени 

задължителни, свободноизбираеми и факултативни учебни дисциплини и учебни 

програми (курсове), разработени според изискванията на ЗВО. 

Чл. 113  Обучението по всяка специалност за получаване на образователно -

квалификационна степен “Професионален бакалавър по...” завършва с държавен изпит, 

съгласно единните държавни изисквания за специалностите от професионалните 

направления и утвърдените учебни планове (програми). 

Чл. 114  Формите на обучение /редовно, задочно и по индивидуален план/ за всяка 

специалност и образователно - квалификационна степен се определят от заместник 

ректорите и утвърждават от Академичния съвет. 

Чл. 115  Диплома за завършена степен на висше образование, удостоверение или 

свидетелство за професионална квалификация се присъжда след успешно изпълнение 

на всички задължения, предвидени в учебния план, независимо от календарния срок на 

обучение. Те се признават от държавата в случаите, когато подготовката по 

специалностите съответства на държавните изисквания за обучение в съответната 

образователна степен или професионална квалификация. 

Чл. 116 (1) Изпитите се провеждат в сесии, определени в учебния план и ежегодно 

утвърден график на учебния процес. 

(2). Формите за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите се определят в 

учебните планове и програми. Основна форма за оценяване е писменият изпит в 

различни форми.       

(3). Знанията и уменията на студентите се оценяват едновременно по шестобалната 

система и Европейската система за оценяване и трансфер на кадри (ЕСТS). 

(4). Всеки студент може да се явява на изпит на редовна, поправителна и 

ликвидационна изпитна сесия. За студенти, които участват в летни задгранични 
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стажове с продължителност повече от 3 месеца се насочват специални извънредни 

изпитни сесии. 

(5). Студенти, които след приключване на поправителната изпитна сесия за даден 

семестър имат повече от три не положени изпита, презаписват семестъра. 

(6). За всички студенти от редовно и задочно обучение се предвижда ликвидационна 

изпитна сесия в началото на м. септември на следващата учебна година. 

(7). До ликвидационната изпитна сесия се допускат студенти с не повече от три 

неположени изпита, освен в случаите, когато имат разрешение от зам. - ректора. 

(8). Студенти, които след ликвидационната изпитна сесия останат с един невзет изпит, 

могат да се запишат в следващия по-горен курс, като положат изпита до края на зимния 

семестър на текущата учебна година. 

(9). Студенти, които не са приключили семестъра, не се допускат до ликвидационната 

изпитна сесия. Ако не са положили успешно поправителните си изпити, прекъсват 

обучението си или презаписват семестъра. 

(10). По някои международни програми и проекти, в които колежът участва, езикът на 

обучението, освен български, може да бъде и на друг чужд  език. 

Чл. 117 (1) Преместването на студенти от една специалност в друга, от една форма на 

обучение в друга се разрешава след завършване на първи курс с успех много добър 

4,50. Молбите се подават и разрешават до края на учебната година. 

1. Преместването от Колеж по туризъм в друго висше училище се разрешава след 

решение на Академичния съвет и заплащане на определената от него такса за 

академични справки. 

2. Преместването се извършва със заповед на Ректора и по предложение на 

ръководителя на Катедрата. 

Чл. 118 (1) До държавен изпит се допускат студенти, които са положили успешно 

всички семестриални изпити и са изпълнили другите си задължения, предвидени в 

учебните планове. 

(2). Държавните изпити се провеждат в сесии и по графици, определени със Заповед на 

Ректора на колежа. 

Чл. 119 (1) Организирането, планирането и отчитането на учебната дейност се 

регламентира с акт на Академичния съвет. 

Библиотечно-информационен център. 

Чл. 120 (1) Библиотечно - информационният център /БИЦ/ е самостоятелно структурно 

звено, което обслужва учебната и научно - изследователската дейност на колежа. 

(2). Основните задачи на БИЦ са: 

 а) осигуряване с информация на образователната и научно - изследователската 

дейност в колежа; 

 б) оказване на методическо ръководство и подпомагане на сродни висши 

училища; 

 в) осъществяване на книгообмен. 

Чл. 121 (1) Библиотечно - информационният център се състои от  библиотека. 

(2). Условията и редът за ползване на библиотечния фонд се определят от директора на 

БИЦ съвместно със зам. ректорите и ръководителите на катедри. 

Чл. 122 (1) БИЦ се ръководи от директор, който: 
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1. Осъществява текущото управление на БИЦ. 

2. Внася годишен отчет за дейността на БИЦ. 

3. Изпълнява други функции, предвидени в този Правилник. 

Чл. 123 (1) Имуществото на Колежа се състои от: 

 а) право на собственост върху движими вещи и недвижими имоти; 

 б) парични средства в банки; 

 в) права върху обекти на интелектуална собственост; 

 г) дялово участие в други организации; 

 д) ценни книжа; 

 е) лицензионни права и “ноу- хау”; 

 ж) вземания. 

 (2) Колежа се издържа от: 

 а) целеви вноски и финансова помощ от организации - клиенти; 

 б) встъпителни имуществени вноски и членски внос на учредителите на Колеж 

по туризъм, които се определят от Академичния съвет в началото на всяка учебна 

година; 

 в) дарения, завещания, наследства, спонсорство, направена по набирателна 

сметка на „Дарителски фонд – Колеж по туризъм” Благоевград. Предмет на дарения 

могат да бъдат парични средства, движимо и недвижимо имущество, произведения на 

изкуството и други, които се вписват в специален регистър: 

 г) собствени приходи от: 

- постъпления от научноизследователска дейност; 

- постъпления от експертно - консултантска дейност; 

- авторски права и “Ноу-хау”; 

- спортно - аниматорска дейност; 

- постъпления от семестриални таксa; 

- дейности, свързани с учебния процес;                  

- извършване на административни услуги. 

 д) приходи от стопанисване на предоставеното и собственото имущество. При 

осъществяване на своята дейност колежът може да извършва сделки с имуществото си 

с цел съхраняването и увеличаването му. 

Чл. 124 Колежът се самофинансира от постъпилите средства от различни източници, 

упоменати в предходния член. 

Чл. 125 (1) Колежът съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет.        

(2). Бюджетът се разработва по учебни години от 1 октомври на текущата до 30 

септември на следващата календарна година. 

Чл. 126 Разликата между приходите и преките разходи образуват чистата сума, от която 

се формира фонд “Резервен”. 

Чл. 127 Президентът приема правила за определяне възнагражденията на работещите в 

колежа (щатни и хонорувани преподаватели, служители и обслужващ персонал). 

Чл. 128 По решение на Академичния съвет могат да се образуват и други фондове - за 

стипендии и кредитиране, за научноизследователска дейност, за развитие на 

материалната база, за международно сътрудничество и за издателска дейност. 
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Чл. 129 Внесените такси от кандидат-студентите за приемането и обработката на 

документите се използват за покриване на разходите по организацията и провеждането 

на кандидатстудентската кампания. 

Чл. 130 Средствата на колежа се набират, съхраняват и изразходват при спазване на 

нормативните актове и вътрешните правила на колежа. 

Чл. 131 (1) Изразходването на средствата се извършва с решение на Президента на 

колежа, а тези от Дарителския фонд – според волята на дарителите. 

(2). Набирането и изразходването на средствата се отчита счетоводно по дейности на 

бюджета. 

(3). При превишаване на утвърдените разходи по съответни параграфи и доказана 

необходимост се извършва актуализация на бюджета, като се използват реализирани 

икономии от други параграфи. Актуализацията се извършва с решение на Академичния 

съвет. 

(4). Колежът не разпределя печалба. 

Чл. 132 (1) Право да се разпореждат със средства и да подписват счетоводните 

документи имат Президента или упълномощени от него лица. (Изменен с Решение на 

ОС на Колеж по туризъм -  Благоевград от 07.05.2019 г.). (Допълнен с Решение на ОС 

на Колеж по туризъм - Благоевград от 25.06.2021 г.). 

(2). Средствата на колежа се съхраняват в банки, като се открива разплащателна сметка 

и депозитни вноски или в касата на колежа по преценка на Президента и Директор 

административни дейности. (Изменен с Решение на ОС на Колеж по туризъм - 

Благоевград от 07.05.2019 г.). (Допълнен с Решение на ОС на Колеж по туризъм - 

Благоевград от 25.06.2021 г.). 

Чл. 133   Издателски съвет: 

1. Със съдействието на катедрите изготвя издателски план, който се 

утвърждава от Академичен съвет; 

2. Отговаря за научната редакция на научната продукция на академичния 

състав на колежа, както и на материали публикувани в издания на 

Колежа; 

3. Съдейства за издаване и разпространение на учебна литература. 
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