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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ НА 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ  

СЪСТАВ ВЪВ ВВВУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник урежда възлагането, отчитането и 

контрола върху учебната заетост на академичния състав във Висшето 

военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Г. Бенковски“). 

Чл. 2. Годишната учебна заетост на преподавателския и научно-

преподавателския състав на ВВВУ „Г. Бенковски“ се изчислява за 

обосновка на необходимостта от обявяване на конкурси за 

преподавателски и академични длъжности, както и за възлагането на 

заетостта и заплащането на труда на академичния състав съобразно 

заповед на министъра на отбраната № ОХ-512 от 19.08.2004 г., отчитайки 

настоящото състояние на преподавателската и научно-преподавателската 

дейност в училището. 

Чл. 3. (1) Във връзка с възлагането на заетостта и заплащането на 

труда на академичния състав, годишната учебна заетост се планира и 

отчита като нормативна и свръхнормативна учебна заетост. 

(2) Нормативната учебна заетост включва лекционните занятия и 

упражненията, както и други елементи на учебния процес, при обучението 

в ОКС „Бакалавър“, Професионалния сержантски колеж, както и курсовете 

за следдипломна квалификация, провеждани във ВВВУ „Г. Бенковски”. 

(3) Всички форми на учебна заетост, които не са включени в 

нормативната учебна заетост, се планират и отчитат като свръхнормативна 

заетост. 

Чл. 4. Учебната заетост по чл. 3 се привежда към упражнения, като 

се формира и отчита по следния начин: 

1. един час лекция да се отчита като 2 часа упражнения; 

2. един час семинар, практическо занятие и контролна работа да се 

отчитат като 1 час упражнение. Един час практическо занятие с повишено 

ниво на риск (занятие, провеждано на полигон и свързано с изпълнение на 

бойни стрелби, противопожарна подготовка, тактически упражнения и 

парашутни скокове) да се отчита като 1,5 часа упражнения; 
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3. за ръководство на обучаеми по индивидуален учебен план – 

приравнените към упражнения часове да се изчисляват като за всеки 

обучаем учебният хорариум на дисциплината, приравнена към 

упражнения, се умножи с коефициент 0,15; 

4. за инструкторите и преподавателският състав по чуждоезиково 

обучение и физическа подготовка всеки 3 часа да се приравняват на 4 часа 

упражнение; 

5. при провеждане на занятия в студентски групи до 5 човека за 

всеки обучаем приравнените към упражнения часове да се умножават с 

коефициент 0,2; 

6. за провеждане на семестриални изпити, по учебен план, 

еднократно за всеки обучаем по 0,5 часа упражнения за дадена 

дисциплина; 

7. за провеждане на кандидатстудентски конкурсни изпити –  за 

всеки изпитан по 0,1 часа упражнение съответно за всеки член от 

комисията; 

8. за участие в комисии за дипломна защита, държавен изпит и изпит 

за придобиване на удостоверение по стандарта на NATO STANAG 6001 – 

по 0,5 часа упражнение на изпитан обучаем за всеки член на изпитната 

комисия; 

9. за участие в комисии за провеждане на изпит с докторанти – по 4 

часа упражнение за всеки изпитан докторант на всеки член от изпитната 

комисия; 

10. за участие в комисии за конкурсни изпити за докторанти – по 4 

часа упражнения за всеки кандидат на всеки член на изпитната комисия; 

11. за ръководство на дипломанти – по 15 часа упражнения за всеки 

дипломант, но не повече от 60 часа упражнения годишно; 

12. за рецензиране на дипломни работи по 5 часа упражнения за 

всяка рецензия, но не повече от 15 часа упражнения годишно; 

13. за ръководство на докторанти, чието обучение се субсидира от 

държавата – по 5 часа упражнения на докторант на месец, но не повече от 

90 часа упражнения годишно; 

14. ръководството на учебна практика и стаж, по военната 

специалност – по 3 часа на ден, но не повече от 30 часа годишно; 
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15. ръководството на стаж по гражданската специалност, провеждан 

извън ВВВУ „Г. Бенковски“ – по 3 часа на ден, но не повече от 60 часа 

годишно. 

16. ръководството на стаж по гражданската специалност, провеждана 

във ВВВУ „Г. Бенковски“ – като часове упражнения, съгласно утвърден 

график. 

17. за ръководство на курсови проекти по учебен план – по 0,3 часа 

упражнения за всеки проект, но не повече от 16 часа упражнения годишно. 

Чл. 5. (1) Нормативът на аудиторната учебна заетост по чл. 3, ал. 2 в 

часове, приравнени към упражнения, е: 

1. професор – 400 часа; 

2. доцент – 430 часа; 

3. главен асистент – 480 часа; 

4. асистент с образователна и научна степен „доктор” – 500 

часа; 

5. асистент без научна степен – 520 часа; 

6. за инструктори, преподаватели и старши преподаватели с 

образователна и научна степен в професионалното направление на 

преподаваната учебна дисциплина – 630 часа; 

7. за инструктори, преподаватели и старши преподаватели без 

образователна и научна степен „доктор” – 650 часа. 

(2) За заемащите академични длъжности и преподавателски състав, 

ангажиран с ръководни дейности в съответствие с Глава четвърта от 

Закона за висшето образование, задължителната нормативна учебна 

заетост се определя като процент от учебната заетост на съответната 

категория, както следва: 

1. Началник на ВВВУ „Г. Бенковски“, когато същият е 

хабилитирано лице – 10%; 

2. Заместник-началник по учебната и научната част на ВВВУ 

„Г. Бенковски“ – 30%; 

3. Декан на факултет – 50%; 

4. Заместник декан на факултет – 60%; 
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5. Началник (Ръководител) на катедра – 60%; 

6. Директор на департамент – 60%; 

7. Научен секретар на факултет – 90%; 

8. Одитор по системата за качество на учебния процес – 90%; 

Чл. 6. С решение на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“ 

задължителната нормативна учебна заетост се намалява пропорционално 

на времето за отпуск по болест, за творческо развитие, продължителна 

специализация, майчинство (бащинство), при възлагане на специфични 

задачи и други уважителни причини. 

Чл. 7. (1) Разпределението на учебната заетост между академичния 

състав за учебната година се извършва от катедрените съвети чрез 

катедрен разчет на учебната заетост. Съветите на основните звена приемат 

катедрените разчети и ги предлагат за утвърждаване от Академичния 

съвет. 

(2) Учебна заетост по дадена дисциплина се възлага на лица, които са 

избрани или назначени за преподаватели в областта на висше образование, 

към която принадлежи дисциплината. 

(3) Максималният размер на учебна заетост не може да надхвърля 

840 часа натовареност по чл. 5, ал. 1, т. 1 до т.5 и 1070 часа по чл. 5, ал. 1, 

т. 6 и т. 7. Изключения са допустими само в случаите, в които занятията не 

могат да се възложат на външни преподаватели, след  изрично решение на 

Академичния съвет. 

(4) Възлагането и заплащането на свръхнормативната учебна заетост 

се регламентира в отделен правилник на ВВВУ „Г. Бенковски”. 

Чл. 8. При условие, че в две последователни години даден 

преподавател има учебна заетост под 50 % от нормативната по чл. 5, на 

същия се предлага да премине на непълно работно време и при отказ се 

освобождава от заеманата длъжност. 

Чл. 9. (1) Контролът на действителната учебна заетост се 

осъществява от Декана на факултета, Директора на департамента, 

Началниците (Ръководителите) на катедри и от отделение „Учебна и 

научна дейност“. 

(2) Действителната учебна заетост на членовете на академичния 

състав се отчита от преподавателите. 
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(3) За подаване на неверни данни в индивидуалните отчети за 

заетостта, виновните носят дисциплинарна отговорност. 

Чл. 10. Учебният отдел изготвя образци за отчетна документация на 

учебната заетост на научно-преподавателския състав, която се изготвя в 

следните срокове: 

- индивидуален месечен отчет на аудиторната заетост – до пето число 

на следващия месец; 

- индивидуален разчет на учебната заетост – до 01 юни; 

- катедрен разчет на учебната заетост – до 15 юни; 

- разчет на учебната заетост на факултет – до 30 юни; 

- разчет на учебната заетост на ВВВУ „Г. Бенковски“ – до 15 юли; 

- индивидуален отчет на учебната заетост – до 20 юли; 

- катедрен отчет на учебната заетост – до 25 юли; 

- отчет на учебната заетост на факултет – до 30 юли; 

- отчет на учебната заетост на ВВВУ „Г. Бенковски“ – до 15 август. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Преходни и заключителни разпоредби 

§1. Правилникът за определяне на учебната заетост на 

преподавателския и научно-преподавателския състав във Висшето военно 

училище „Г. Бенковски” се приема на основание чл. 30, ал.1, т.14 от Закона 

за висшето образование във връзка с чл.55, ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България. 

 

 

 


