
                                                            

                  ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И                  

 

                  ДЕЙНОСТТА НА НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ” 

                               

                          приети на заседания на ОБЩО СЪБРАНИЕ на НАТФИЗ   

                                 “КръстьоСарафов”, проведени съответно на:   

                                  12 февруари 2013г. и на 10 февруари 2015г. 

 

 

 

1. чл.12 т. 12 „ приема решения за сдружаване на НАТФИЗ с български и/или 

чуждестранни висши училища и научни организации за осъществяване на 

съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти, на учебна 

дейност и обучение и на образователен франчайз, както и за сдружаване с 

висши училища и други организации в страната и чужбина.”  

2. В чл.12 нова т.17. „приема решение НАТФИЗ да членува в международни 

организации със сходен предмет на дейност и за откриване на звена в чужбина, 

както и на договори за съвместна научноизследователска, 

художественотворческа, проектна, иновационна и други форми на съвместна 

дейност с чуждестранни висши училища и организации, признати по 

законодателството на съответната държава.” 

3. чл.12 нова т.18. „утвърждава правила за признаване на висше образование, 

придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието в НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов”. 

4. чл.12 нова т.19. „приема решение за утвърждаване на образците на основните 

документи, които се издават от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”.  

5. чл.12 нова т.20. „приема решение за обявяване на конкурси за заемане на 

свободни академични длъжности при условията и реда на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и Правилника за приложението 

му. 

6. чл.12 нова т. 21. „приема решение за откриване на процедура за прием на 

редовни и задочни докторанти по дадена специалност.” 

7. чл.14 ал.3 „Ректорът не може да заема ръководна длъжност в политическа 

партия и се задължава да не провежда политическа или религиозна дейност в 

НАТФИЗ в съответствие с чл.56 ал.1 т.4 от Закона за висшето образование.” 

8. чл.14 ал.9 „Ректорът има следните правомощия:” 

9. чл.14 ал.9 нова т.12. „при осъществяване на своите функции, произтичащи от 

законите и този Правилник, Ректорът издава заповеди и сключва договори от 

името и за сметка на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. 

10. чл.14 нова т.13. „издава, респективно отказва издаване на основни документи 

от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” в изрично предвидените в действащите 

нормативни актове и този правилник случаи.”  

11. чл.25 ал.3 „Деканът не може да заема ръководна длъжност в политическа 

партия и се задължава да не провежда политическа или религиозна дейност в 

НАТФИЗ в съответствие с чл.56 ал.1 т.4 от Закона за висшето образование.” 

12. чл.28 ал.7 „Ръководителят на катедра не може да заема ръководна длъжност в 

политическа партия и се задължава да не провежда политическа или 

религиозна дейност в НАТФИЗ в съответствие с чл.56 ал.1 т.4 от Закона за 

висшето образование.” 



13. чл.32 „Обслужващи звена в НАТФИЗ са: Учебният драматичен театър, 

Учебният куклен театър, Учебният аудио-визуален комплекс и Академичната 

библиотека и архив, която функционира в съответствие със специалните 

разпоредби на Инструкция за организация на библиотечната дейност, приета 

от Академичния съвет.” 

14. чл.33  „ Актовете на органите за управление на НАТФИЗ могат да бъдат 

обжалвани при условията и по реда, установени в Административно-

процесуалния кодекс.” 

15. чл.35 ал.2„Привличането на гост-преподаватели става с решение на 

Академичния съвет по предложение на Факултетния съвет на факултета, в 

чийто предмет на дейност е съответната дисциплина като се взема предвид  

анкетната оценка съгласно чл.45 ал.2.” 

16. чл.38 ал.1 т.3 „да съблюдава професионалната етика и да съдейства за 

нормалното протичане на учебния процес в НАТФИЗ.” 

17. чл.38 ал.1 т.7 „да не провежда политическа или религиозна дейност в НАТФИЗ 

в съответствие с чл.56 ал.1 т.4 от Закона за висшето образование.” 

18. В чл.38 ал.1 нова т.8 „да не подава заявление за ползване на планиран платен 

годишен отпуск по време на учебната година, с изключение на случаите, 

когато член на академичния състав през ваканцията не е ползвал целия си 

платен годишен отпуск, поради учебната програма. ” 

19. чл.41, ал.1 т. 4 – „извърши друго нарушение на трудовата дисциплина, което 

съгласно разпоредбите на Кодекса на труда представлява основание за 

дисциплинарно уволнение.” 

20. Текстът на чл.46 ал./1/ от глава четвърта се променя и добива следната 

редакция: „Хабилитираните преподаватели се атестират веднъж на пет години, 

нехабилитираните преподаватели и служителите – веднъж на три години, с 

изключение на новопостъпилите служители, които се атестират след изтичане 

на една година от датата на постъпването им на работа. 

21. В чл.54 ал.2  „Академичната комисия за атестиране на служителите се 

назначава веднъж на две години със заповед на ректора, в която се посочват 

нейните председател и секретар, и се определят формата и начина на 

заплащане на труда й.” 

22. чл.68 нова ал.4 „В НАТФИЗ се издават следните основни документи за 

образование и квалификация: 

1.диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше 

образование  „бакалавър” или „магистър” и приложение към нея и диплома за 

образователна и научна степен „доктор”. 

2. европейско дипломно приложение. 

3. свидетелство за професионална квалификация. 

4. удостоверение за допълнително обучение или специализация. 

5. академична справка, която отразява резултатите от обучението на студента, 

докторанта и специализанта на всеки негов етап. 

6. уверение относно факти или обстоятелства, свързани с учебния статус на 

студента, докторанта или специализанта.  

23. чл.68 нова ал.5. „Документите по предходната алинея се издават на български 

език, по образец, утвърден с решение на Академичния съвет и съдържание, 

съответстващо на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на 

основните документи, издавани от висшите училища.” 



24. чл.68 нова ал.6. „За документие, издавани по реда на ал.4 се събират такси в 

размер, определен със заповед на ректора, които покриват стойността на 

извършените административни разходи по издаването им.” 

25. В чл.70 ал./2/ - на края на изречението се добавя изразът: „и професори-

доайени.“ 

26. чл.91 ал./1/ т.3 - се променя както следва: „отстраняване за срок, установен със 

заповед на Ректора, не по-къс от една година.“ 

27. В чл.91 ал.1 – отпада т.4. 

28. ал./4 /на чл.96 – се променя, като придобива следната редакция: „ Ръководител 

или рецензент на дипломна работа на студент, завършващ специалност в 

образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ може да бъде само 

хабилитирано лице или по изключение преподавател с образователна и научна 

степен „доктор“. 

29. чл.99 ал.1 „След изчерпване на всички предвидени в настоящия правилник 

възможности, студент или докторант, който не е спазил срока на записване, на 

когото не е заверен семестър, не е положил всички изпити за съответния 

семестър,  или в срок до осемнадесет месеца след семестриалното си 

завършване не е положил държавния си изпит, или не е защитил дипломната 

си работа, се отстранява от НАТФИЗ.” 

30. чл.100  ал.7 „Записването на студента се осъществява, след сключване на 

договор  за обучение и авторско-правен договор с НАТФИЗ.” 

31. Чл.103 ал./4/– се променя и добива следната редакция: „Студентът, получил 

разрешение по този член, се обучава по индивидуален учебен план, подготвян 

за всеки семестър, съвместно от него и ръководителя на катедра, съгласувано с 

Учебен отдел и утвърждаван от декана.При неспазване на индивидуалния 

учебен план, деканът може да отнеме даденото право.“ 

32. Чл.104 – се променя като преди последното изречение се добавя ново 

изречение със следния текст: „Избирайки специалността РДТ, респективно 

РКТ, студентът придобива и съответните кредити по дисциплината за втори, 

трети и четвърти семестър.“ 

33. чл.106 ал.8 „При завършване на специализацията, специализантът получава 

свидетелство за професионална квалификация с реквизити, посочени в 

Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните 

документи, издавани от висшите училища, в което задължително се вписват 

изучаваната дисциплина, нейния хорариум и оценката от изпита.” 

34. чл.107 „По лични причини студент или докторант може да прекъсне 

обучението си с разрешение на ректора за срок не по-дълъг от една учебна 

година, но само веднъж през целия период на обучение в съответната 

образователна степен. Това право се предоставя само на студент, който има 

успешно завършен поне един семестър.” 

35. В Чл.108 се създава нова ал./4/ – със следното съдържание: „Кръгли сираци и 

лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени 

от родителска грижа, след предложение на Комисията по социално-битовите 

въпроси могат да бъдат освободени от заплащане на такси за обучение със 

заповед на Ректора.“ 

36. чл.110 ал./1/ - се променя и добива следната редакция:“ Студент, докторант 

или специализант, който в това си качество нарушава закон и/или вътрешно-

нормативни актове на НАТФИЗ се отстранява от НАТФИЗ за срока по чл.91 

ал./1/т. 3 от този правилник, когато е извършил едно от следните нарушения: 



1. предостави неверни данни, въз основа на които е приет в НАТФИЗ, или 

подправи  документи за студентското му положение; 

2. системно/най-малко два пъти/ не изпълнява задълженията си по учебния 

план или правилниците на висшето училище; 

3. бъде осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за извършено 

умишлено престъпление от общ характер; 

37. чл.110 ал.2 ” Студент, докторант или специализант подлежи на отстраняване в 

предвидените в чл.74 ал.2 от Закона за висшето образование случаи въз основа 

на мотивирана заповед, издадена от ректора.” 

38. чл.110 ал.3 „Отстраняването се извършва от ректора с писмена заповед, която 

се връчва на студента, докторанта или специализанта, а при невъзможност за 

връчване му се изпраща на обявения при записването му домашен адрес с 

препоръчано писмо с обратна разписка.” 

39. чл.110 ал./4/ от глава осма  се променя и добива следната редакция:   

     „Отстраняването се извършва в срок до два месеца от доказване на някое от 

               нарушенията, представляващи основания за отстраняване.“ 

40. чл.110 ал.5 „Преди издаване на заповедта по ал.(2), ректорът е длъжен да 

изиска писмени обяснения от студента, докторанта или специализанта, 

подлежащ на наказание, и да събере и оцени посочените доказателства. Това 

изискване не се прилага, когато обясненията не могат да бъдат изслушани или 

приети по причини у студента, докторанта или специализанта.” 

41. чл.111 ал.1 „Студент или докторант, който е отстранен, може да възстанови 

правата си по преценка на ректора, с негова заповед, не по-рано от една година 

и не по-късно от три години след отстраняването му. Това право може да се 

упражнява еднократно.” 

42. В чл.114 т.6 „да изнася извън територията на НАТФИЗ техника, документи и 

материали, само според нарочната заповед, регулираща подобни случаи, или с 

разрешение на помощник-ректора.” 

43. В чл.118 нова ал.3 „Ректорът може да издаде заповед за едновременно 

ползване на платения годишен отпуск на всички работещи по трудово 

правоотношение – академичен състав и служители от административния 

персонал през време, съвпадащо с ваканцията на студентите.” 

44. чл.125, ал.3 ” Помощник – ректорът не може да участва в ръководни органи на 

политически партии и се задължава да не провежда политическа или 

религиозна дейност в НАТФИЗ в съответствие с чл.56 ал.1 т.4 от Закона за 

висшето образование.” 

45. чл.126, ал.3 „Главният счетоводител не може да участва в ръководни органи на 

политически партии и се задължава да не провежда политическа или 

религиозна дейност в НАТФИЗ в съответствие с чл.56 ал.1 т.4 от Закона за 

висшето образование.” 

46. Текстът на чл.130 ал./3/ - се допълва като в края на изречението се добавя 

следния израз: „в присъствието на директора на Учебен драматичен театър.“ 

47. Чл.130 ал./4/ - т.1 се допълва и придобива следната редакция: „За първата  

постановка – не по-късно от три седмици от началото на пети семестър.“ 

48. Чл.130  ал./4/ т.2 се допълва и придобива следната редакция: „За втората 

постановка – не по-късно от три седмици от началото на шести семестър.“ 

49. Ал./6/ на чл.130 – се променя и придобива следната редакция: „При 

необходимост от поправки в сценографското решение и/или попълване на 

документацията по предходната ал./5/за дипломен спектакъл, се насрочва ново 

заседание на Катедрения съвет, в срок не по-късно от двадесет дни от датата на 



първото заседание. Решението на Катедрения съвет на това заседание за 

допускане на спектакъла за реализация е окончателно.“  

50. чл.134, ал.1 т.2  „Технически: планировъчна – една, монтировъчна – до две, 

осветителни – до десет и озвучителни – до петнадесет.” 

51. чл.160 ал.3 т.1 „Учебна киностудия, в която се включват: Учебен 

кинопавилион, Учебна кинозала, Учебно фотоателие, Ателие „Снимачна 

техника и осветление”, Ателие „Операторско осветление” и сектор „Архив”. 

52. чл.160 ал.4 „ Директорът на Учебния аудио-визуален комплекс ежегодно 

отчита изразходените средства за дейността му пред Факултетния съвет на 

факултет „Екранни изкуства.” 

53. В чл.160 – отпада ал.5 

54. чл.161 ал.3 нова т.9 :”авторско-правни договори”. 

55. 161 ал.4 „Преди представянето й на директора, заявката за производство на 

всяка учебна екранна творба се подписва от преподавателите по драматургия, 

режисура, операторство и монтаж, към чийто специализиран модул на 

обучение се отнася производството на отделната творба, както и от 

ръководителя на съответния производствен сектор.” 

56. чл.161 ал.10 ” При заболяване или при наличие на непреодолима причина, 

всеки участник в реализацията на учебна екранна творба е длъжен 

своевременно да уведоми за това ръководителите на съответните сектори на 

Учебния аудиовизуален комплекс, за да се промени графикът.” 

57. чл.163 ал.1 „Ръководителите на съответните сектори информират Директора 

на Учебния аудиовизуален комплекс за възникнали проблеми, 

възпрепятстващи извършването на тяхната дейност.” 

58. чл.165  ал.1„ Ежегодно, по време на провеждането на фестивала „Хонорис 

кауза” Факултетният съвет на факултет „Екранни изкуства” организира 

задължително обсъждане на цялостната продукция на Учебния аудио-визуален 

комплекс.” 

59. чл.175 ал.1 „Организацията на дейността в студентското об¬щежитие се 

ръководи от помощник-ректора и се осъществява от Комисията по социално-

битовите въпроси в съответствие с Правилника за управление, стопанисване, 

условия за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентското общежитие 

на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов.” 

60. чл.175 ал.3  „Комисията по социално-битовите въпроси е колективен орган от 

седем членове: помощник-ректор, четирима студенти, управителят на 

общежитието и счетоводител, персонално определяни ежегодно със заповед на 

Ректора и има следните правомощия:” 

61.  чл.175 ал.3 т.4 „прави предложения за наказания”. 

62. чл.178  ал.1 т.1 „заявление за имущественото състояние и дохода на член от 

семейството”. 

63. чл.182 ал.1 „За спазване на вътрешния ред и опазване на собствеността на 

студентското общежитие, в него се създава домсъвет. В състава на домсъвета 

се включват председателя му, управителя на общежитието и петима членове. 

Председателят и членовете се избират и освобождават от настанените в 

общежитието на общо събрание. Събранието е редовно, ако присъстват не по-

малко от половината от настанените. При липса на кворум се провежда ново 

събрание, което е редовно, независимо от броя на присъстващите. За избрани 

се смятат тези, за които са гласували повече от половината от присъстващите.” 

 



64. чл.183, ал.4 „Отговорниците на етаж заплащат намален наем през цялата 

година с до 50%.” 

65. чл.185 т.3 „да плаща наема си до 5-то число на следващия месец, а в първия 

месец на съответната учебна година - и задължителния годишен депозит, 

определен със заповед на ректора;” 

66. чл.189 т.2 ”Отстраняване от студентското общежитие за срок от една година.” 

67. В чл.189 нова т.3 „Отстраняване от студентското общежитие за целия период 

на обучение.” 

 


