СТАТУТ
НА
УЧИЛИЩЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА НБУ

I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 1. Училището за професионално и продължаващо обучение (УППО) на НБУ има
следния предмет на дейност:
1. Провеждане на курсове и квалификационни програми за придобиване на професионална
квалификация.
2. Провеждане на курсове и програми за продължаващо обучение, публични лекции и
семинари, езиково обучение, компютърно обучение и сертификационни изпити за ИТ.
II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 2. УППО е на подчинение и под прякото ръководство на Ректора на НБУ.
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Чл. 3. УППО включва следните центрове в структурата си:
Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)
Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)
ИТ Трейнинг Център
Франкофонски център за академични постижения (ФЦАП)

Чл. 4. Органите за управление на УППО са Съветът на УППО и Директорът на УППО,
които се избират от Ректорския съвет на НБУ. Ректорският съвет избира и Председателя на
Съвета на УППО – член на академичния състав на НБУ.
Чл. 5. (1) Съветът на УППО осъществява академичното управление на УППО. Състои
се от нечетен брой членове, от които не по-малко от 2/3 са академични лица, а 1/3 могат да
бъдат външни за НБУ. Директорът на УППО е член на Съвета.
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(2) Съветът на УППО:
Приема програмите и курсовете за професионална квалификация и преподавателите по
тях по предложение на Директора на УППО, като следи за спазване на университетските
стандарти, в т.ч. програмната схема, условията за придобиване на професионална
квалификация и др.
Избира хоноруваните преподаватели преди началото на всяка програма и курс за
професионална квалификация по предложение на Директора на УППО.
Контролира изпълнението на квалификационните програми в УППО.
Взема и други решения, свързани с дейността на УППО съгласно Правилника за
устройството и дейността на НБУ и наредбите по неговото прилагане.
(3) Председателят на Съвета на УППО:
Ръководи заседанията на Съвета.
Осъществява оперативното академично ръководство на УППО.
Сключва договорите с преподавателите в УППО.
Предлага на Ректора за назначение Директора на УППО.
Отговоря за съответствието с нормативната база на провежданите програми в УППО и
издаваните документи на завършилите ги.
Чл. 6. (1) Директорът на УППО се назначава на трудов договор в НБУ.
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(2) Директорът на УППО:
Планира, организира и осъществява контрол върху цялостната дейност на УППО.
Отговаря за организацията, редовността и контрола на учебния процес в УППО и в
центровете в неговата структура.
Организира рекламната политика и маркетинговите прояви на УППО и на центровете в
неговата структура.
Носи материална отговорност, изготвя и управлява бюджета на УППО. Съгласува и
одобрява бюджетите на центровете в структурата на УППО с техните ръководители и
осъществява контрол върху изпълнението им.

Чл. 7. Ръководителите и служителите в центровете в структурата на УППО се
назначават от Ректора на НБУ по предложение на Директора на УППО, съгласувано с
Председателя на Съвета на УППО.
IІІ. ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 8. УППО и центровете в структурата му, според статута и дейността им, се
финансират, както следва:
1. УППО - бюджетно финансиране от НБУ:
a. за академични дейности;
b. за възнаграждения на Директора и административния състав на УППО;
c. за административна дейност.
2. ЦППО и ФЦАП - смесено финансиране (чрез бюджета на УППО и привлечени външни
средства):
a. за академични дейности:
- от бюджета на УППО;
- от такси за обучение, утвърдени от Председателския съвет на НБУ за курсове,
програми и лекции;
- от други инициативи, проекти и договори за изпълнение на поръчки и услуги, чрез
проекто-бюджет утвърден от Изпълнителния директор на НБУ;
b. за административна дейност – от бюджета на УППО.
3. ЦРПС и ИТ Трейнинг център – самостоятелна издръжка – за академични и
административни дейности:
- от такси за обучение, утвърдени от Председателския съвет на НБУ за курсове и
програми;
- от други инициативи, проекти и договори за изпълнение на поръчки и услуги, чрез
проекто-бюджет утвърден от Изпълнителния директор на НБУ.
Чл. 9. Центровете в структурата на УППО правят отчисления за Централния
общоуниверситетски фонд съгласно чл. 16 и чл. 21 от Наредбата за финансовата дейност,
имуществото и фондовете на НБУ.
Чл. 10. Бюджетите на УППО и центровете в структурата му се утвърждават от Ректора
на НБУ по предложение на Директора на УППО.
Чл. 11. Разпоредители със средства на УППО са ръководителите на центровете в
структурата му, след съгласуване с Директора на УППО.
Този статут е приет от Ректорския съвет на НБУ на 16.04.2019 г., загл. изм. на
09.07.2019 г., изм. на 09.03.2021 г.

