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Резюме: Статията анализира принципни въпроси, отнасящи се до управленските функции в сферата на висшето образование. Акцентът се поставя върху структурата на направлението
като цяло, отделните дирекции, техните функции, свързани с управлението в публичната сфера, както и задачите, които се реализират. Особено внимание се отделя на правоприлагането по
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при издаване на актове, биха или не се засегнали
права и законни интереси на субектите, влезли във
взаимодействие или в служебна зависимост с органите на управление на висшето образование.В
случай на появата на правно значими актове противоречащи на правната действителност какъв
е реда и условията за контрол за законност.
Установяването на правно значими правонарушения, евентуално налагане на наказания и контрол за законност върху тези актове, с които са
наложени наказанията.
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Abstract: The article analyses principal questions,
related to the management functions in the higher
education. The accent is put on the structure as a
whole, the individual directions, their functions related with the management in the public sphere, as
well as the tasks that are being realized. Particular
attention is paid to the law enforcement in connection with the implementation of the functions and
issuance of acts that will or will not affect the rights
and law interests of the subject that came in interaction or in official dependence with the authorities
of the higher education. In case of appearance of
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legally significant acts that are not in compliance
with the law reality, compliance to what is the order
and contidions for control of the legality.
The establishment of the legally significant offenses, possible imposition of penalties and control,
over the legality of those acts with whom are imposed the penalties.
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education, national agency, academic community,
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Сред социалните институти на съвременното общество, образованието играе важна роля и се
явява като един от основните отрасли на човешката дейност. Същността на образованието представлява целенанасочена познавателна дейност на хора за получаване на знания, умения и навици или
тяхното усъвършенстване. Основната цел на образованието е приобщаване на индивида към достиженията на човешката цивилизация, ретранслация
и запазване на нейното културно достояние.
В процеса на обучение на студента се предава натрупаният опит от предшестващото поколение, което го подготвя към самостоятелна творческа дейност в избраната от него сфера на дейност.
От качеството на образование, зависят до голяма
степен темповете на икономическо и политическо
развитие на дадено общество, както и нравственото му състояние. Съвременното образование е
средство за решаване на най- важните проблеми
както на цялото общество, така и на отделни
индивиди.
Цел на висшето образование е подготовката
на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. Висшето светско образование е независимо
от идеологии, религии и политически доктрини.
То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции.
Във висшето образование не се допускат привилегии и ограничения, свързани с възраст, раса,
народност, етническа принадлежност, пол, социален произход, политически възгледи и вероизповедание, с изключение на случаите, изрично посочени в Правилника за дейността на висшето
училище в съответствие с особеностите на обучението и бъдещата професия.
Висше образование се придобива във висши
училища, създадени по ред, определен със закон
обн. Дв. бр. 112 от 27.12.1995 г. многократно имн.
и доп.,към февр. 2020 - Дв. бр. 17 от 25.02.2020 г.
Висшето училище е юридическо лице с предмет на дейност:
• подготовка на специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в различните
области на човешката дейност;
• повишаване квалификацията на специалисти;
• развитие на науката и културата.

Висшето училище може да развива научно-производствена, художествено-творческа,
спортна, лечебна и друга дейност в съответствие със спецификата си, на основание чл. 6
ал. 2-ЗВО.
Учебната, научната, художествено-творческата и друга дейност, съответстваща на спецификата на висшето училище, се осигурява от
висококвалифициран преподавателски, научно-преподавателски, изследователски или художествено-творчески състав, наричан по-нататък
„академичен състав“.
Висшето училище разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение
най- малко веднъж за учебна година.Целта на системата е да се поддържа, контролира и управлява
качеството на образованието .
Висшето училище издава свидетелство за
професионална квалификация, диплома за завършена степен на висше образование както и други
основни документи, в различните области на висшето образование,професионалното направление, и на академичния състав определени от Министерския съвет.Това се урежда с Правилника за
дейността на висшето училище.
Дипломите се признават от държавата, когато обучението съответства на държавните изисквания и е проведено в съответствие със Закона за
висше образование или на основание Международна двустранна спогодба, ратифицирана от
държавите със закон.
На издаваните при условията на ал. 2 дипломи, се полага печат с държавния герб.
Държавата създава условия за свободно развитие на висшето образование, европейско дипломно приложение при заявено искане , както и
условия за допълнително висше образование:
• разработва и осъществява национална политика за развитието на висшето образование
и гарантира академичната автономия на висшите училища;
• полага грижи за качеството на подготовката
на специалисти и научните изследвания;
• субсидира обучението на студентите в държавните висши училища и при определени условия им осигурява стипендия и общежитие;
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• при определени условия осигурява кредити и
социално-битови придобивки на студентите,
докторантите и специализантите;
• предоставя имущество на държавните висши
училища и осигурява данъчни и други облекчения за всички висши училища при извършване на дейностите им, предвидени в чл. 6;
• организира дейността на Националната
агенция за оценяване и акредитация;
• определя условията за държавно признаване
на издаваните от висшите училища у нас и в
чужбина дипломи.
Държавата упражнява функциите си по управлението на висшето образование, чрез Народното събрание и Министерския съвет
Народното събрание-функции по управлението на ВО:
• с решение открива, преобразува и закрива висши училища;
• ежегодно със Закона за държавния бюджет
определя субсидията за всяко държавно висше училище.
Министерският съвет- функции по управлението на ВО:
• утвърждава основните насоки на националната политика в областта на висшето образование;
• предлага на Народното събрание откриването, преобразуването или закриването на висши училища, както и размера на ежегодната
бюджетна субсидия за всяко държавно висше
училище;
• открива, преобразува и закрива факултети,
институти, филиали и колежи в държавните
висши училища въз основа на искане на съответното висше училище и/или по предложение на министъра на образованието и науката;
• утвърждава държавен регистър на специалностите по образователно-квалификационни
степени;
• утвърждава единни държавни изисквания за
получаване на образователни степени по професионални направления или специалности
от регулираните професии, както и държавните изисквания за организиране на дистанционно обучение;
14

• утвърждава ежегодно ,,до 30 април,, броя на
приеманите за обучение студенти по висши
училища, а за държавните висши училища и
по специалности, общия брой на студентите
в частните висши училища, както и броя на
докторантите във висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия и други научни организации;
• определя размера на таксите за кандидатстване
и за обучение в държавните висши училища;
• утвърждава условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища и за ползване на общежития и други
социално-битови придобивки от студенти,
докторанти и специализанти във всички висши училища;
• утвърждава държавни изисквания за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища;
• утвърждава държавни изисквания за приемане на студентите;
• утвърждава единни държавни изисквания
към съдържанието на основните документи,
издавани от висшето училище;
• утвърждава Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация по предложение на Акредитационния
съвет;
• представлява интересите на българското висше образование и наука пред други държави и международни организации и сключва
международни договори и спогодби.
За точното прилагане на ЗВО при спазване
функциите на управление на висшето образование следва да се прилагат разпоредбите на чл. 9
ал. 3 от ЗВО.
Държавен орган за осъществяване на националната политика във висшето образование е Министерството на образованието и науката.
Министерството на образованието и науката:
• прави предложения пред Министерския съвет по чл. 9, ал. З, т. 1-10 – ЗВО;
• осъществява функции по координацията на
взаимоотношенията между автономните висши училища и държавата;

• поддържа регистър на висшите училища, в
който се вписват данни относно техните основни звена и откритите от тях специалности;
• организира признаването и легализацията на
дипломите на лицата, завършили в чужбина
висше образование, научна степен и звание
чрез специално създаден орган,при съблюдаване на институционализираните разпоредби на ЗВО, ЗРАС и ратифицираните международни спогодби;
• назначава временно изпълняващ длъжността ректор на новооткрити или преобразувани
държавни висши училища до провеждането
на изборите, но за не повече от шест месеца;
• упражнява контрол върху висшите училища
по спазването на този закон и на държавните
изисквания като в тази връзка правомощията
на Министъра са свързани с упражняване на
контрола във висшето образование ,,висшите
училища“ на основание чл. 10 ал. 7, и върху
дейността на академичния състав чл.10 ал. 8
- ЗВО.
Специализиран държавен орган за оценка и
акредитация на качеството на дейностите по чл.6,
ал. 1, е Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет.
Националната агенция за оценяване и акредитация е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.
Националната агенция за оценяване и акредитация осъществява дейността си в съответствие с
този закон и по правилник, утвърден от Министъра на основание чл. 11 от ЗВО, като са институционализирани специални контролни функции отнасящи се до дейността на НАОА в съответствие
с Европейските изисквания в тази насока. С повишаване качеството на обучението и обучаемите,
функциите на контрола следва да са залегнали в
Правилника на висшето училище в съответствие с
институционализираната норма от закона.
Висшите училища са държавни и частни:
Държавните висши училища се създават и
осъществяват дейността си въз основа на предоставена държавна собственост и ежегодна държавна субсидия.
Частните висши училища се създават по искане на граждани и организации, наричани по-нататък учредители.

Учредителите носят отговорност за цялостната дейност, управлението и финансовото състояние на откритото по тяхно искане висше училище.
Висше училище се открива и преобразува въз
основа на проект, в който:
• са поставени обществено приемливи цели
пред предлаганото висше училище;
• се съдържа описание на основните звена на
висшето училище, необходимата учебна документация и данни за научно-преподавателския състав, материалната база и начините на
финансиране;
• се осигурява начин на управление, гарантиращ спазването на основните академични
свободи;
• има съответствие с единните държавни изисквания.
Проектът по ал. 1 трябва да е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Към проекта за създаване на частни висши
училища се представя и учредителен акт, който
включва:
• вид, наименование и седалище;
• предмет на дейност;
• име (фирма) на учредителя;
• предоставено имущество и начин на финансиране;
• управление и начин на представителство;
• права и задължения на учредителите.
С решението на Народното събрание се определя:
• вид, наименование и седалище на висшето
училище;
• предмет на дейност;
• имущество и начин на финансиране.
Висшето училище възниква като юридическо
лице след обнародването на решението на Народното събрание за неговото създаване в „Държавен
вестник“.
Висшите училища са университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи-чл. 17 ал. 1 от закона.
Университетът е висше училище, което:
• обучава по широк кръг специалности поне в
три от четирите основни области на науката
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- хуманитарни, природни, обществени и технически;
• разполага с академичен състав на основен
трудов договор, който по всяка специалност
води не по-малко от половината от аудиторните и практическите занятия, като хабилитираните лица в него четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните
курсове;
• разполага с материална база, която осигурява и практическото обучение в съответствие с
държавните изисквания;
• обучава в степените „магистър“ и „доктор“ в
съответните основни области на науката;
• има научен и художествено-творчески потенциал и с дейността си развива основни области на науката и културата;
• осигурява на академичния състав, на студентите и на докторантите условия за отпечатване на научни трудове, учебници, монографии и други творчески постижения;
• притежава библиотека с учебна и научна литература и други средства за информационно
осигуряване;
• поддържа международни контакти при обучението и творческата си дейност.
Висше училище, което провежда подготовка
в една или две основни области на науката или
културата и отговаря на изискванията на чл. 17 ал.
2, т. 2 - 8, от закона, може да е университет с наименование, отразяващо спецификата му.
Специализираното висше училище осъществява научноизследователска или художествено-творческа дейност и провежда обучение в една от основните области на науката, изкуствата,
физическата култура и военното дело и отговарят
на изискванията на чл. 17 ал. 2 т.2, 3, 5, 6, 7 и 8..
Наименованието му отразява специфичната област, в която то подготвя специалисти.
Самостоятелният колеж дава професионална
квалификация и провежда подготовка до образователно-квалификационната степен „специалист
по …“.
Колеж може да се създава и в структурата на
университет и специализирано висше училище.
Висшите училища се закриват от Народното
събрание - чл. 18 от закона:
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• когато висшето училище нарушава изискванията на този закон или други нормативни актове, регулиращи висшето образование;
• когато висшето училище получи два последователни отказа за акредитация или не е поискало такава в предвидените от този закон
срокове;
• по искане на учредителите на частното висше
училище;
• по предложение на Министерския съвет за
държавното висше училище.
Предложенията за закриване на висши училища по чл. 18 ал. 1 т. 1 и 2 се внасят от Министерския съвет.
С акта за закриване на висшето училище в
случаите по чл.18. ал. 1, т. 1, 2 и 4 се определят
условията и редът, при които студентите, докторантите и специализантите продължават обучението си.
С акта за закриване на държавно висше училище се уреждат и въпросите за имуществото му.
В случаите на чл. 18. ал. 1 т. З учредителите са длъжни да уредят предварително въпросите,
свързани с имуществото и с правата на студентите, докторантите и специализантите.
Висшите училища се ползват с академична
автономия.
В нея намира израз интелектуалната свобода
на академичната общност и творческата природа
на образователния, изследователския и художествено-творческия процес като върховни ценности. Академичната общност обхваща членовете на
академичния състав, студентите, докторантите и
специализантите.
Академичната автономия включва академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на висшето училище. Висшето училище осъществява цялостната
си дейност върху принципа на академичната автономия в съответствие със законите на страната.
Академичната свобода се изразява в свобода на
преподаването, намира свобода на провеждането
на научни изследвания, свобода на творческите
изяви и свобода на обучението.
Академичното самоуправление ,,чл. 21 - ЗВО,,
се изразява в:
• изборност и мандатност на всички органи за
управление;

• право на висшето училище да урежда устройството и дейността си в собствени правилници в съответствие с този закон;
• самостоятелно определяне на научно-преподавателския състав, на условията за приемане и формите на обучение на студентите, докторантите и специализантите;
• самостоятелно разработване и изпълнение
на учебни планове и научно-изследователски
проекти;
• избор на специалностите, по които се осъществява обучение;
• право за обявяване на конкурси и избор на преподаватели при условия и по ред, установени
в Закона за развитие на академичния състав;
• право за формиране на собствени фондове и
самостоятелно определяне на условията и реда за тяхното изразходване;
• право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители договори за извършване на научни и приложни изследвания на художественотворческа,проектна и
иновационна дейност,както и за повишаване
квалификацията на специалисти с висше образование и или за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“;
• право на сдружаване с български и или чуждестранни висши училища признати по законодателството на съответната държава, за
осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти , на учебна дейност и обучение през целия живот,на
предоставяне или придобиване на образователен франчайз,както и право на откриване
на свои поделения в чужбина в съответствие
със законодателството на съответната държава,право на сдружаване с висши училища и
други организации в страната и чужбина при
изпълнение на дейностите по чл. 21 ал. 1. т. 8
• право на сключване на договори с организациите по чл. 47, ал. 1 от закона за:
- подготовка на специалисти в образователна
степен „магистър“ по чл. 42, ал. 1 т. 2 буква
„б“ и „ву“ в рамките на капацитета на професионалните направления,като обучението в организациите по чл. 47, ал. 1 може да
включи само практически и семинарни упражнения,самостоятелна работа в лаборатории,библиотеки и други обслужващи звена
на научните организации;

- подготовка на специалисти в образователна
и научна степен „доктор“ по докторски програми,за които висшето училище , както и
организацията по чл. 47, ал. 1 са получили
акредитация;
-научноизследователска, художественотворческа,спортна и здравна дейност в съответствие със спецификата на висшето училище.
• Право на изграждане,притежаване и ползване на материална база от всички ,ангажирани
в институцията.
• Право на организиране на международно сътрудничество в различните области на висшето образование.
• Право на признаване на степените на висше
образование на завършилите в чуждестранно
висше училище в съответствие на разпоредбата на чл. 21, ал. 1 т. 13. ЗВО.
Всички други дейности относно самоуправленията
на висшите училища са в съответствие с
институционализираните норми в чл. 21 ЗВО.
Автономията на Висшето училище не може
да се нарушава чрез:
• намеса в дейността на висшето училище, освен в случаите, изрично посочени в закон;
• влизане или оставане на органите на сигурността и обществения ред без съгласието на
академичните власти, освен за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на природни
бедствия и аварии;
• създаване и дейност на политически и религиозни организации във висшето училище;
• осъществяване на дейност, накърняваща конституционни права на членовете на академичната общност, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия,
убеждения, политическа принадлежност.
Орган за изразяване на общите интереси на
висшите училища пред държавните органи е Съветът на ректорите на висшите училища:
• дава становища и предложения по проблеми,
свързани с висшето образование и науката;
• изразява мнение по проекта на Класификатора на областите на висше образование и професионални направления.
Съветът на ректорите се представлява от избран от него председател.
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Органи за управление на висшето училище са
Общото събрание, академичният съвет и ректорът.
Органите за управление на висшите училища
се избират с четиригодишен мандат.
Мандатът на органите за управление на висшето училище не се прекъсва с провеждането на
частични избори,както и при преобразуване на висшето училище. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на органа.
Правомощията на ректора на висшето училище се прекратяват с мандата на Общото събрание,
което го е избрало. Той изпълнява функциите си до
избора на нов ректор,но не повече от два месеца.
Висшите училища включват в структурата
си основни и обслужващи звена и филиали.
Основните звена на висшето училище са факултетите, департаментите, институтите, и колежите.
Обслужващи звена са сектори, центрове, клиники, библиотеки, лаборатории, опитни станции,
издателски комплекси, производствени бази и други приблизително обособени структури. Структурата и функциите на органите за управление на обслужващите звена се определя с правилниците на
висшите училища.
Филиалите са териториално изнесени структури на висшето училище.
Мандатът на органите за управление на основните звена не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата
на органа
Факултетът е основното звено на висшето
училище, обединяващо катедри за осигуряване на
обучението на студенти,докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на науката,по която висшето
училище е акредитирано да провежда обучение,
което:
• разполага с не по-малко от 40-членен академичен състав на основен трудов договор, в който
хабилитираните лица четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните
курсове,както и спазване на останалите условия предвидени в чл. 26 ал. 1 ЗВО;
• поддържа активни международни контакти по
въпроси на обучението и творческата дейност.
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Органи за управление на факултета са общото събрание, факултетният съвет и деканът. Те
имат мандат 4 години. Мандатът им не се прекъсва при провеждане на частични избори.
Общото събрание на факултета се състои от
членовете на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във
факултета. Членовете на академичния състав са
най-малко 70 на сто, а на студентите и докторантите - най-малко 15 на сто от състава на общото
събрание.
Структурният състав на общото събрание
се определя от факултетния съвет в съответствие с чл. 26, ал. 3 - ЗВО.
Общото събрание на факултета прилага
следните управленски функции:
• избира с тайно гласуване за срока на мандата
си председател и негов заместник от хабилитираните си членове;
• избира с тайно гласуване хабилитирано лице
за декан на факултета;
• определя числения състав на факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
• обсъжда и приема годишния доклад на декана за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние.
Общото събрание на факултета се свиква
най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на факултетния съвет, по искане на
декана или на ¼ от списъчния му състав.
Факултетният съвет се състои от 25 до 35 членове и включва представители на академичния
състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от три четвърти от членовете
на факултетния съвет са хабилитирани лица.
Факултетният съвет управлява чрез:
1. избира с тайно гласуване заместник-декани по предложение на декана;
2. предлага на академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване или
закриване на катедри и обслужващи звена и поделения на висшето училище в чужбина,както и
други ангажименти които са задължения на факултета по смисъла на чл. 26 ал. 8 ЗВО;
б) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и специалности;

в) обявяване на конкурси по чл. 50 от закона;
3. избира и повишава в длъжност нехабилитираните членове на академичния състав;
4. предлага на ректора на висшето училище
освобождаване от длъжност по чл. 58 ал. 2;
5. прави предложения пред общото събрание
на факултета и/или органите за управление на висшето училище по въпроси, свързани с дейността
и състоянието на факултета;
6. приема учебните програми на специалностите, за чието преподаване отговаря факултетът,
и индивидуалните планове за обучение на студенти, докторанти и специализанти;
7. ежегодно одобрява и контролира учебната
натовареност на членовете на академичния състав;
8. препоръчва за отпечатване научни трудове,
учебници, монографии и други творчески постижения в издателската база на висшето училище и
следи за навременното им излизане от печат;
9. обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на факултета и при необходимост ги предлага на ректора за решение;
10. обсъжда, дава препоръки и взема решение
по дейността на факултетните звена;
11. наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета и взема
мерки за нейното усъвършенстване;
12. взема решение по финансовите въпроси
на факултета;
13. приема годишния отчет за преподавателската, научната и художествено-творческата дейност във факултета;
14. взема и други решения, свързани с дейността на факултета.
Деканът управлява като:
1. ръководи факултета и го представлява;
2. по право е член на факултетния съвет и негов председател;
3. предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместник-декани;
4. изпълнява функции, произтичащи от закона и от правилниците на висшето училище;
5. както и функции по основаващи се на разпоредбата на мл.29 ал.9 ЗВО.
Департаментът е основно звено на висшето
училище.

Той осигурява обучението една или повече
дисциплини, които не съставляват специалност.
Департаментът има най-малко 14-членен академичен състав на основен трудов договор.
Органи за управление на департамента са общото събрание, съветът на департамента и неговият директор. Те се избират с мандат четири години.
Структурата на департамента, конституирането и функциите на неговите органи за управление
се определят от правилника за дейността на висшето училище.
Институтът е основно звено на висшето
училище, което обединява академичен състав за
извършване на дългосрочна научноизследователска дейност.
Органи за управление на института са общото
събрание, съветът на института и неговият директор. Те се избират с мандат две години.
Структурата на института, конституирането
и функциите на неговите органи за управление се
определят от академичния съвет на висшето училище.
Дейността му е свързана с институционализираните в чл. 26 б. разпоредби.
Филиалът е основно звено на висшето училище, което се създава, за да се удовлетворят потребностите от определен вид обучение в райони, където липсва съответна университетска структура.
Филиалът има най-малко 10-членен академичен състав на основен трудов договор.
Съставът, структурата и органите за управление на филиала се определят от академичния съвет
на висшето училище.
Филиалът се ръководи от директор, който е хабилитирано лице и се избира от академичния съвет
с мандат четири години.
Колежът е основно звено на висшето училище, което включва академичен състав на основен
трудов договор.
Органи за управление на колежа са общото събрание, съветът на колежа и неговият директор. Те
се избират с мандат четири години.
Директорът е хабилитирано в съответната научна област лице.
Структурата на колежа, конституирането и
функциите на неговите органи за управление се
определят в правилника за дейността на висшето
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училище,и в съответствие на предвидените в чл.
26 г. разпоредби.
Катедрата е звено на факултет, департамент, филиал или колеж, което осъществява
учебна и научноизследователска (художественотворческа) дейност по една или група сродни дисциплини. Катедрата включва най-малко 7-членен
академичен състав на основен трудов договор във
висшето училище.,и в съответствие на разпоредбата на чл. 26 д ЗВО.
Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и ръководителят на катедрата. Катедреният съвет се състои от членовете на академичния състав в катедрата, които са на основен
трудов договор.
Ръководителят на катедра във факултет и филиал е хабилитирано в направлението на катедрата лице.
Ръководителят на катедра се избира с тайно
гласуване за срок 4 години от съвета на основното
звено по предложение на катедрения съвет и заема длъжността по основен трудов договор с висшето училище.
В случаите, когато не бъде направено предложение в двумесечен срок от приключването на
мандата на предишния ръководител на катедрата
или предложеният кандидат не бъде избран по реда на ал. 4, изборът се провежда от съвета на основното звено въз основа на конкурс.
Общото събрание на висшето училище се
състои от представители на академичния състав
на основен трудов договор, на административния
персонал и на студентите и докторантите от всички негови звена.
Хабилитираните лица са не по-малко от 70%,
а представителите на студентите - не по-малко от
15% от състава на Общото събрание.
Общият брой на членовете на Общото събрание и процедурата за избирането им се определят
в Правилника за дейността на висшето училище.
Общото събрание на висшето училище се
свиква най малко веднъж годишно от неговия
председател по решение на академичния съвет, по
искане на ректора или на една четвърт от списъчния състав на общото събрание.
Общото събрание на новооткрито или преобразувано висше училище се свиква от временно
изпълняващия длъжността ректор.
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Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение
на приемането на Правилника за дейността на висшето училище и промените в него, за което се
изисква мнозинство по списъчния състав на Общото събрание.
Общото събрание на висшето училище:
1. избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на общото събрание измежду хабилитираните членове;
2. приема или изменя Правилника за дейността на висшето училище;
3. 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;
4. избира с тайно гласуване ректор;
5. определя числеността на академичния съвет
и избира с тайно гласуване неговите членове;
6. обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на висшето училище.
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 на висшето училище;
3. прави предложения в случаите по чл. 9 ал.
З, т. 3;
- взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и
обслужващи звена на висшето училище;
4. определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение, и прави
предложение за броя на приеманите студенти;
5. утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на висшето училище;
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 и приема правилник за
атестирането му;
9. избира заместник-ректори по предложение
на ректора;
10. взема решения за сдружаване с висши
училища и научни организации;
11. ежегодно приема бюджета на висшето
училище и контролира неговото изпълнение.
12. присъжда почетното звание „доктор хонорис кауза“;
13. избира извънредни професори и извънредни доценти.
14. приема правилници за определени учебни, научни, творчески или научно-производствени дейности на висшето училище;
15. утвърждава система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище в съответствие с чл. 6, ал. 4;
Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове и включва представители на академичния състав, работещи по основен трудов договор с висшето училище, студенти, докторанти и служители.
Не по-малко от 3/4 от членовете на академичния съвет са хабилитирани лица.
Само ректорът е по право член на академичния съвет.
За ректор, декан и директор на филиал или
колеж се избират хабилитирани лица, които след
избора заемат длъжността по основен трудов договор с висшето училище.
Лицата, избирани на ръководните длъжности
ректор, декан, директор на департамент, филиал
или колеж, ръководител на катедра и техните заместници, не могат да бъдат избирани за повече
от два последователни мандата на една и съща
длъжност.
При преждевременно освобождаване, за един
мандат се смята времето, в което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от две
години.
На ръководна длъжност не могат да се избират лица, които към датата на избора са добили
правото на пенсия.
Ректорът:
1. представлява висшето училище;

2. по право е член на академичния съвет и негов председател;
3. сключва и прекратява трудови договори;
4. решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването
на студенти, докторанти и специализанти;
5. подготвя и предлага за приемане от академичния съвет годишния отчет на висшето училище и го публикува;
6. предлага на академичния съвет кандидатурите на хабилитирани преподаватели за избор на
един или повече заместник-ректори;
7. при необходимост може да свиква колективните органи за управление на основните звена
на висшето училище;
8. назначава за срок до три месеца на незаети изборни длъжности временно изпълняващи
длъжностите;
9. изпълнява други функции, произтичащи от
законите и от решенията на академичния съвет
или Общото събрание;
Заместник-ректорът:
1. подпомага дейността на ректора и има право да го представлява в случаите, когато е упълномощен от него;
2. организира и носи отговорност за работата
на определено направление в дейността на висшето училище;
3. участва в заседанията на академичния съвет
с право на съвещателен глас, ако не е избран за негов член от Общото събрание.
Мандатът на заместник-ректора приключва
заедно с мандата на ректора, който го е предложил за избор от академичния съвет.
Помощник-ректорът;
Подпомага ректора по въпроси, свързани с
административното и финансово управление,
както и с управлението на имуществото на висшето училище.
Висшите училища създават по своя преценка
помощни консултативни органи. Условията и редът за тяхното създаване се регламентират в правилниците на висшето училище
Орган за вътрешен контрол върху дейността
на висшето училище е контролният съвет.
Контролният съвет състои от председател,
заместник-председател и членове, които са хабилитирани лица. Те не могат да бъдат членове на
академичния съвет на висшето училище.
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Неговите функции са:
1. проверка на законосъобразността на изборите за ръководни органи на висшето училище
и неговите основни звена в едномесечен срок от
провеждането им и докладва на академичния съвет за резултатите от проверката;
2. изготвяне на становище по проекта на бюджет на висшето училище и изпълнението му и ги
докладва пред академичния съвет;
3. участва в проверките по чл. 58 а.-ЗВО;
4. докладва за своята дейност пред общото
събрание най-малко веднъж годишно.
Ректорът, заместник-ректорите, деканите и
ръководителите на звена, както и членовете на академичния съвет и на факултетния съвет във висше
училище 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.
Към всяко държавно висше училище се създава съвет на настоятелите за осъществяване на
ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.Тази
управленска функция е уредена чрез нормите на
чл.3 5 бук. а; б и в ЗВО
Частните висши училища: могат да имат и
друга структура, начин на управление и определяне на ръководните органи, при условие, че с това
не се нарушават академичните свободи чл. 36 ЗВО.
Заседанията на колективните органи за управление на висшето училище и на неговите основни звена са редовни, ако присъстват две трети от
списъчния състав на членовете им.
При определяне на кворума по ал. 1 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. Общият
брой на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
Решенията на колективните органи за управление се вземат с обикновено мнозинство, освен
ако в закона е уредено друго.
При промени в броя на членовете на колективния орган, водещи до нарушаване на определените
в закона и в правилниците квоти, преди следващото заседание се провеждат частични избори.
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Всички въпроси на устройството и дейността на висшето училище, неуредени в закона, се
регламентират с Правилника за дейността на висшето училище и други негови правилници в съответствие със закона и К.Р.Б.
Актовете на органите за управление на висшето училище подлежат на контрол /виж. „Административен контрол в публичната администрация“ – Илиев. Ил. В., издат. ДиоМира, 2020,
стр. 78-81/ като могат да се оспорват относно
тяхната законосъобразност пред съда по реда
на Административно-процесоалния кодекс. Тази
дейност има чисто административно-правен характер поради което изисква специални знания и
умения с цел ненакърняване правата и законните интереси на гражданите и техните организации
по повод и в изпълнение разпоредбите но ЗВО.
Това е чисто административно-процесуална дейност която пряко е свързана с процесите за контрол за законност във връзка с накърнени права и
свободи на правните субекти или при установени
нарушения от субектите на правото.
Предвид това интерес представляват монографиите на Ил. В. ИЛИЕВ; Т.СИМЕОНОВ - В.
А. Г. С. РАКОВСКИ, отнасящи се до контрола за
законност. „Контрол за законност при установено нарушение и налагане на наказание“ - 2019 г.,
стр. 61-80 и „Конституционно право на гражданите по оспорване актовете на органите на държавно управление“ - 2020 г., В. А. „Г. С. Раковски“;
стр. 51-60. В тази връзка е и монографията на Ил.
В. Илиев; С. Илиева „Административен контрол в
Публичната администрация“ - 2020 г.
Органите на управление в системата на Висшето образование в своята дейност се ползват от
редица международни регулатори на дейността,
което изисква висока степен на компетентност не
само в мениджмънта на управленския процес но
и в точното правоприлагане на правната уредба.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можем да обобщим, че значението на контрола върху дейността на специализираните органи е от изключителна важност като
гаранция за спазване на законността в условията на правовата държава. Целта на нашето твърдение е да не се допуска накърняване правата и
законовите интереси на гражданите и техните
организации, както и на обучаемите, за което се

изисква точното прилагане на институционализираната правна уредба.
Компетентността и професионалните възможности на управленските органи са важен фактор за спазване условията за законност на актовете на органите на държавно управление.
В този смисъл се заключава и нашия аналитичен извод за дейността на органите на образователната система на висше управленско ниво за
регулиране на процесите в държавните структури
на Република България.
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