УТВЪРЖДАВАМ:
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”: ......................
/доц. д-р инж. Г. Годинячки/

ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Научноизследователския сектор
на ВСУ "Любен Каравелов"

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Правилникът урежда статута, предмета, устройството, финансирането,
организацията и управлението на дейността на Научноизследователския сектор (НИС) на
ВСУ "Любен Каравелов", както и взаимоотношенията му с висшето училище, външни
възложители и трети лица.
Чл. 2. (1) НИС е обслужващо звено в структурата на ВСУ "Любен Каравелов".
(2) Основна задача на НИС е да обслужва учебната и научната дейност на ВСУ "Л.
Каравелов" и да извършва научна, изследователска, проектантска, експертно-техническа,
сертификационна, оценителска и свързаните с тях дейности.
(3) Дейностите в НИС се изпълняват в съответствие със Закона за висшето
образование, Правилника за дейността на ВСУ "Любен Каравелов" и специфичните
нормативни документи.
Чл. 3. (1) НИС се създава, реорганизира и прекратява своята дейност по решение на
Академичния съвет със заповед на Ректора на ВСУ "Л. Каравелов".
(2) Основните насоки за развитието на дейността на НИС се определят от
Академичния съвет на ВСУ "Л. Каравелов".
Чл. 4. Предмет на дейност на НИС е:
1. научно обслужване на учебния процес;
2. научни и научно-приложни изследвания;
3. проектантска и инженерингова дейност;
4. производствени задачи;
5. експертно-техническа дейност;
6. консултации;
7. сертификационна и оценителска дейност;
8. икономически анализи;
9. социологически изследвания;
10. съдействие при провеждане на научни сесии, конференции, семинари и др.;
11. кандидатстудентски и други курсове;
12. други дейности и услуги, които не противоречат на законите на Р България.

Глава втора
УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ДЕЙНОСТТА НА НИС
Раздел I
УСТРОЙСТВО НА НИС
Чл. 5. НИС на ВСУ "Л. Каравелов" включва: ръководство, счетоводител и изпълнители
(самостоятелно или в колектив).
Чл. 6. (1) Ръководството на НИС е общо и оперативно.
(2) Общото ръководство се осъществява от Академичния съвет и Ректора на ВСУ "Л.
Каравелов".
(3) Оперативното ръководство се осъществява от ръководител и заместникръководител на НИС.
(4) Ръководител на НИС е заместник-ректорът по научната дейност и
сътрудничеството.
Чл. 7. (1) Всяка договорена задача се ръководи и представлява от ръководителя на
задачата (колектива).
(2) Изпълнители на задачи по НИС могат да бъдат преподаватели, служители,
докторанти и студенти от ВСУ "Л. Каравелов", както и външни специалисти, които се
назначават по договор.
Чл. 8. (1) При изпълнение на задачите по НИС може да се използва учебноматериалната база на ВСУ „Л. Каравелов”.
(2) Всички папки-дела на разработените задачи към НИС се архивират по определен
ред в помещение за архив.
Чл. 9. (1) В НИС могат да бъдат назначавани преподаватели и служители от ВСУ "Л.
Каравелов" на допълнителен трудов договор.
(2) Назначаването по ал. 1 става от Ректора на ВСУ "Л. Каравелов", който упражнява
по отношение на тези служители правата и задълженията на работодател.
(3) Ректорът на ВСУ определя в съответствие с нормативните разпоредби заплатата и
срока на договора, съобразно извършваната работа и финансовото състояние на сектора.

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НИС
Чл. 10. Академичният съвет на ВСУ "Л. Каравелов":
1. определя научната политика на НИС;
2. приема Правилник за устройството и дейността на НИС;
3. утвърждава годишния отчет на НИС;
4. утвърждава схема за разпределение на постъпленията по сключените договори;
5. разпределя усвояването на средствата от положителната разлика на годишния
финансов резултат от дейността на НИС.
Чл. 11. Ръководителят на НИС:
1. управлява цялостната дейност на НИС;
2. отговаря пред Академичния съвет за спазване Правилника за устройството и
дейността на НИС;

3. разпорежда се с финансовите средства на НИС съгласно утвърдената от АС
схема по чл. 10, т.4;
4. представлява НИС пред ВСУ "Л. Каравелов” и трети лица;
5. представя пред АС годишния отчет за дейността на НИС;
6. сключва всички договори от името на НИС;
7. утвърждава и подписва всички приходни и разходни документи от дейността
на НИС;
8. упълномощава заместник-ръководителя на НИС да изпълнява определени
функции;
9. утвърждава членовете на временно формираните колективи по предложение
на ръководителя на договорната задача.
Чл. 12. Заместник-ръководителят на НИС:
1. организира дейността на НИС в съответствие с настоящия правилник и
делегираните му правомощия;
2. подготвя необходимите документи за сключване на договори с възложителите
и с изпълнителите;
3. организира провеждането на научни, научно-технически и експертни съвети и
изготвя необходимите документи за работата им (списък, покана, протокол,
заплащане и др.);
4. изготвя планове за дейността на НИС и съдейства за осигуряване на договорни
задачи;
5. изготвя годишния отчет за дейността на НИС;
6. изпълнява и други функции, възложени му писмено от ръководителя на НИС;
7. изпълнява функциите на ръководител на НИС при негово отсъствие и с негово
писмено съгласие.
Чл. 13. Счетоводителят на НИС:
1. отговаря за финансово-счетоводното отчитане на дейността на НИС;
2. начислява и предава платежните документи в счетоводството на ВСУ;
3. осчетоводява и превежда дължимите осигурителни и данъчни плащания,
възникнали по повод изпълнението на дадена задача;
4. изготвя тримесечни и годишни отчети за дейността на НИС;
5. води на отчет папка-дело за всяка договорна задача;
6. изпълнява и други дейности, възложени писмено от ръководителя на НИС.
Чл. 14. Контролът върху цялостната дейност на НИС се осъществява от Академичния
съвет и Ректора на ВСУ "Л. Каравелов".
Раздел III
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА НИС
Чл. 15 . (1) Дейността на НИС се осъществява с договори съгласно Закона за
задълженията и договорите или с друг възлагателен документ.
(2) Договорите с външни възложители могат да бъдат рамкови или еднократни.
(3) За изпълнение на задачите НИС сключва договори за възлагане с колективи или с
отделни изпълнители.
(4) Ръководителят на задачата се определя от ръководителя на НИС съгласувано с
възложителя на задачата и в съответствие с професионалната му квалификация.
(5) Ръководителят на задачата към НИС може да бъде определен и чрез конкурс.
Чл. 16. Ръководителят на колектива (задачата):
1. отговаря лично за изпълнението на задачата съгласно предмета, задълженията

и санкциите, залегнали в договора за възлагане;
2. възлага на всеки член на колектива определени дейности, съобразно неговите
професионални възможности и квалификация, определя действителното му
участие в изпълнението на задачата и полагащия се хонорар;
3. внася писмено мотивирано предложение пред ръководителя на НИС за
сключване на договори с външни лица, фирми и организации за изпълнение на
част от задачата;
4. отговаря за оригиналността на разработката и за направените финансови
разходи;
5. предава в канцеларията на НИС за съхранение и за архивиране един
екземпляр от разработката на задачата;
6. предава писмен отчет за завършеност на задачата;
Чл. 17. (1) Разглеждането и приемането на договорените задачи (или етапи от тях)
при необходимост може да се извърши от назначена със заповед на Ректора научноекспертна комисия при писмено искане и за сметка на външния възложител.
(2) Съставът на научно-експертната комисия за всяка отделна задача се предлага от
ръководителя на НИС.
(3) Рецензенти в случаите по ал. 1 се назначават от ръководителя на НИС измежду
хабилитирани лица в съответната област.
(4) За решенията на научно-експертната комисия се съставя протокол, който се
утвърждава от Ректора на ВСУ.
Чл. 18. Завършените задачи (или етапи от задачи) по сключените договори се
предават на възложителя по установения в договора ред чрез приемо-предавателен
протокол.
Чл. 19. (1) За изпълнение на научноизследователски задачи (НИЗ), целево
финансирани от държавния бюджет, НИС сключва договори на конкурсен принцип с
колективи или отделни изпълнители.
(2) Конкурсите се обявяват веднъж годишно със заповед на Ректора на ВСУ “Л.
Каравелов”.
(3) Ректорът на ВСУ “Л. Каравелов” назначава Комисия, която организира конкурсите и
класира проектите, които се рецензират от двама хабилитирани преподаватели.
(4) Комисията се ръководи от заместник-ректора по научната дейност и
сътрудничеството (НД и С) и в нея участват по един представител на всяка катедра по
предложение на ръководителите на катедри във ВСУ.
(5) Класирането на проектите се извършва по критерии, установени и приети от
Комисията.
(6) След разглеждане на проектите и рецензиите, съобразно критериите Комисията
класира проектите с явно гласуване и обикновено мнозинство. За редовно се счита
заседание на Комисията, на което присъстват най-малко две трети от членовете й. За
решението на Комисията се съставя протокол.
(7) Всяка година в зависимост от размера на средствата и научните направления
Комисията определя броя на разработките, които ще се финансират и размера на средствата
за всяка от тях.
(8) Решенията на Комисията се утвърждават от Ректора на ВСУ.
(9) Колективите, спечелили конкурсите, в едномесечен срок сключват договори с
Ректора на ВСУ със срок от една до три години.
(10) Договорът съдържа вида и обема на дейностите по НИЗ, резултатите, които се
предвижда да бъдат постигнати, междинните и крайни срокове за изпълнение, размера на
отпуснатите средства и начина на отчитане и приемане на резултатите.
(11) Договорът се придружава от работна план-програма, предварително финансово
разпределение по дейности и години и списък с оригинални подписи на участниците в

проекта.
(12) В колективите по НИЗ могат да участват преподаватели, служители, докторанти и
студенти от ВСУ, както и извънщатни сътрудници от други организации или фирми,
самостоятелно или в колектив.
(13) Всеки колектив се представлява от ръководител, който е и ръководител на НИЗ.
(14) Ръководителят на научноизследователската задача трябва да бъде преподавател
на основен безсрочен трудов договор или зачислен докторант във ВСУ “Л. Каравелов”.
Глава трета
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл. 20. Изпълнителите, сключили договори по реда на чл. 15 и чл. 19 от настоящия
правилник, ползват материално-техническата база на ВСУ, ако не се възпрепятства
нормалното протичане на учебния процес.
Чл. 21. Всички закупени материални средства се заприходяват във ВСУ "Л. Каравелов"
и след приключване на договора се използват в интерес на училището.
Чл. 22. Изпълнителският колектив работи на самоиздръжка и има право на разходи
след получен аванс от възложителя и ако са извършени дължимите отчисления.
Чл. 23. Размерите на възнагражденията, заплащани на изпълнителите, зависят от
сумата за хонорар в договорената задача.
Чл. 24. (1) За допуснати грешки, пропуски и неефективни решения отговорност пред
възложителя носи НИС.
(2) Дължимите неустойки, щети и пропуснати ползи задължително се събират от
виновните лица.
Чл. 25. (1) Постъпленията по сключените договори се разпределят като:
възнаграждения за изпълнителските колективи; отчисления за използването на учебноматериалната база на училището и за дейността на НИС.
(2) Постъпленията се разпределят по схема, която се приема и се актуализира от
Академичния съвет по предложение на ръководителя на НИС.
Чл. 26. Работещите по съвместителство към НИС преподаватели и служители
получават възнаграждение за сметка на приходите от дейността на НИС.
Чл. 27. (1) НИС изготвя тримесечни отчети за приходите и разходите, съгласно Закона
за счетоводството, който се представя на главния счетоводител на ВСУ за съставяне на
сборен (консолидиран) отчет.
(2) Приходите се формират от:
1. сключени договори с възложители;
2. целево финансиране;
3. спонсорство и дарения;
4. други приходи.
(3) Разходите са:
1. за възнаграждения и ДОО на членовете от изпълнителските колективи и други
разходи, предвидени от ръководителя на задачата (командировки, материали,
услуги и др.);
2. за организация и управление на НИС;
3. данъчни задължения;
4. за използване на учебно-материалната база на училището;

5. други разходи.
(4) Разходите се извършват до размера на приходите.
Чл. 28. Разликата между приходите през текущата година и разходите от дейността
формират годишния финансов резултат, който се разпределя от Академичния съвет на ВСУ.
Чл. 29. Постъпленията са съгласно чл. 27, ал. 2, като лихвите по влоговете остават в
резерв на НИС, а другите приходи се използват само по преназначението им и/или
съобразно волята на спонсора или дарителя.
Чл. 30. (1) Разходите по чл. 27, ал. 3, т. 2, 3, 4 и 5 се извършват от средствата,
отчислени за НИС по договорените задачи и от други приходи.
(2) Разходите се контролират от ръководителя на НИС, съобразно финансовото
състояние на сектора и очаквания годишен резултат от дейността.
Чл. 31. (1) Всички материални и други разходи по чл. 27, ал. 3, т. 1, необходими за
изпълнение на договорените задачи, включително възнагражденията за назначените по
граждански договори сътрудници, са в рамките на средствата, определени за членовете на
изпълнителския колектив.
(2) Разходите по ал. 1 се определят от ръководителите на задачи и се отчитат от
счетоводителя на НИС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1, За договори, сключени преди влизането в сила на настоящия актуализиран
правилник, се прилагат правилата, които са действали в момента на сключването им.
§2. Настоящият правилник е създаден и актуализиран на основание чл. 54, ал. 3 от
Правилника за дейността на ВСУ „Л. Каравелов".
§3. Всички въпроси, отнасящи се до дейността на НИС към ВСУ "Л. Каравелов", които
не са разгледани в този правилник, се решават от Ректора на ВСУ или Академичния съвет.
§4. Настоящият правилник отменя Временен правилник за устройството и дейността на
НИС, обявен със Заповед № 182/06.07.1999 г. на Началника на ВВИСУ „Л. Каравелов”.

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР по НД и С: ...................
(проф. д-р инж. Ц. Ценков)
Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на ВСУ „Л. Каравелов” с
Протокол №51/ 11.12. 2008 г. и влиза в сила след обявяването му със заповед на Ректора на
училището.

