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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков 

Ректор на УАСГ 

 

П Р А В И Л Н И К  

ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА   

ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И            

ПРОЕКТИРАНЕ  

при Университет по архитектура, строителство и геодезия 
 

Глава I 

Общи положения 

Чл. 1. С този Правилник се урежда структурата, управлението, организацията и дей-

ността на Център за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) при Университет по архитек-

тура, строителство и геодезия (УАСГ), град София. ЦНИП при УАСГ спазва и прилага в дей-

ността си общото законодателство, както и специалните нормативни актове за висшето обра-

зование: 

▪ Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и раз-

ходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните 

висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС № 233 от 

10.09.2016 г. (Обнародвана -  ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г. в сила от 01.01.2017 г.) 

▪ Система „Наука” – УАСГ утвърдена от Академичния съвет (АС) на УАСГ. 

▪ Правилник за условията и реда за финансиране на научноизследователски раз-

работки и подпомагане на научните изследвания, утвърден от АС на УАСГ с протокол № 8 от 

6.11.2002 г. 

Чл. 2. ЦНИП е структурно звено в състава на УАСГ с предмет на дейност: 

1. Организиране и обслужване на работата на академичната общност при провеж-

дане на научни изследвания на договорно основание, насочени към създаването на нови на-

учни знания или научно-приложни продукти. 

▪ Организиране, координиране и обслужване на присъщата на Университета на-

учна дейност, субсидирана от държавния бюджет съгласно действащата Наредба за условията 

и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния 

ID: АС.А2.2.1 Абревиатура: ПУДЦНИП Актуална версия: v 2.1 

Приет от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 33 от 09.05.2018.г. 

Коригиран от Академичния съвет с протокол № 33 от 09.05.2018 г. v 2.0 

Коригиран според изискванията на чл. 31 от ПСОПНД v 2.1 
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бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художест-

венотворческа дейност, приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г. (Обнародвана -  ДВ, бр. 73 от 

16.09.2016 г. в сила от 01.01.2017 г.) 

2.  Организиране на функциите на Университета, като базова организация за из-

пълнение на проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания”. 

3.  Обслужване на всички проекти, финансирани от международни научни прог-

рами. 

4. Организиране и обслужване на общоуниверситетски научни прояви и изложби. 

5. Творческо-проектантската и експертната дейност на академичната общност на 

университета се организират от „УАСГ-ЦНИП ЕООД”, което е самостоятелно юридическо 

дружество на УАСГ. 

Чл. 3. Научноизследователската дейност се извършва в съответствие със Закон за 

висшето образование (ЗВО) по предмета на дейност на УАСГ. Осъществява се в неговите 

звена и с използване на инфраструктурата, интелектуалната собственост и материалната база 

на Университета. 

Чл. 4. Основните насоки и приоритети за развитие на научната дейност на ЦНИП се 

определят от Академичния съвет на УАСГ, пред който ЦНИП се отчита ежегодно. 

Чл. 5. ЦНИП има следните права: 

1. Да сключва договори с творческите колективи, като упражнява права и поема 

задължения за изпълнението им. 

2. Да разполага и се разпорежда със средствата, придобити от дейността, като 

осигурява условия на ръководителите на творчески колективи да използват средствата по до-

говора въз основа на утвърден финансов план. 

Чл. 6. ЦНИП има следните задължения: 

1. Да зачислява в собственост на УАСГ закупените дълготрайни материални ак-

тиви /ДМА/, които се използват от съответните ръководители на договори в интерес на науч-

ната им дейност, включително и след приключване на договорите. 

2. Да организира и контролира стопанисването на зачислените дълготрайни ма-

териални активи /ДМА/ в съответното звено. 

Чл. 7. Интелектуалната собственост, създадена от дейността на творческите колек-

тиви чрез ЦНИП, се ползва само от името на УАСГ съгласно действащата нормативна уредба. 

Глава II 

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 8. Дейността на ЦНИП се ръководи и осъществява от: 

1. Заместник-ректора по научната и приложна дейност на УАСГ; 

2. Директор на ЦНИП; 

3. Ръководители на временни творчески колективи, създадени за реализиране на 

конкретни договори; 

4. Административен персонал. 

Чл. 9. ЦНИП има следната структура на управление: 

1. Заместник-ректор на УАСГ по научната и приложна дейност (НПД) : 

▪ Отговорен за изпълнение решенията на Академичния съвет е заместник-ректо-

рът по научната и приложна дейност на УАСГ. Той осъществява връзката между Академич-

ното ръководство на УАСГ и ЦНИП, както и ръководството и контрола върху цялостната дей-

ност на ЦНИП; 
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▪ Заместник-ректорът по научната и приложна дейност на УАСГ утвърждава ад-

министративната структура на ЦНИП, организацията на дейността, щатното разписание и го-

дишните отчети. Получава текуща информация за сключените и изпълнените договори и три-

месечни отчети за финансовото състояние и резултатите от дейността на центъра. Обобщава 

годишните резултати в отчетен доклад на ЦНИП пред Академичния съвет на УАСГ. При кон-

статирани нарушения уведомява академичното ръководство на УАСГ, като предлага мерки и 

издава заповеди за отстраняване на нарушенията. 

▪ Ръководи и осъществява цялостен методически и кадрови контрол на ЦНИП; 

▪ Организира, координира научно изследователската дейност: 

▪ Подписва и контролира изпълнението на всички договори и проекти от науч-

ния план на университета. 

▪ Представлява ЦНИП пред външни институции – юридически и физически лица 

и е страна по договорите за извършване на научни и приложни изследвания и др. 

2. Директор на ЦНИП 

▪ Отговаря за цялостната научна и изследователска дейност, като при нужда из-

пълнява някои от задълженията на заместник-ректора по НПД, ако предварително е бил упъл-

номощен за това. 

▪ Следи за правилността на кореспонденцията на творческия колектив с ЦНИП, 

като при възникване на проблеми своевременно информира заместник-ректора. 

▪ Следи и отговаря солидарно с ръководителя на творческия колектив за пълно-

тата на предаваната проектна документация, съгласно изискванията на договора и норматив-

ните  документи действащи в тази област в страната. 

▪ Организира дейността на колективи от УАСГ за участие в национални и меж-

дународни научни проекти и конкурси. 

▪ Следи за изпълнението на поетите договорни задължения (срокове, етапи и 

етапно заплащане и др.), като уведомява на колективите за съответни срокове и етапи; 

▪ Непрекъснато е в течение на работата на заместник-ректора на УАСГ по НПД 

по направление „Научни изследвания” и в случай на необходимост го замества. 

▪ Извършва цялата техническа дейност по осигуряване функционирането на дей-

ността в направлението, а също така извършва всички появили се странични дейности свър-

зани с научните изследвания. 

▪ Извършва техническа работа по нареждане на заместник-ректора по НИПД, 

като подпомага неговата дейност; 

▪ Съблюдава пълна конфиденциалност по отношение на изпълняваната работа и 

е лоялен към ръководството и колегите си в центъра. 

▪ В качеството си на Директор на ЦНИП, ръководи дейността на „УАСГ-ЦНИП 

ЕООД” (самостоятелно юридическо дружество на УАСГ) като Управител. 

3.  Ръководител на временния творчески колектив (ръководител на договора) : 

▪ Организира и ръководи дейността на колектива при изпълнение на поетите в 

договора задължения. 

▪ Разпорежда се с предоставените му финансови и други средства и отговаря за 

целесъобразното им изразходване, съгласно утвърдения финансов план; 

▪ Приема резултатите от работата на членовете на колектива и определя тяхното 

възнаграждение. 

▪ Носи отговорност за съблюдаване на актуалните нормативни актове при изпъл-

нение на договора. 



 Правилник за устройството и дейността на ЦНИП при УАСГ  v2.0       стр. 4 от 7 

▪ Носи отговорност за коректността на изпълнение и/или неизпълнение на склю-

чените договори /срокове, задължения, комплектност/, както и за своевременното сключване 

на допълнителни споразумения в защита на интересите на ЦНИП. 

▪ При виновно установени щети и нарушения в процеса на изпълнение на дого-

вора, ръководителят на договора следва да бъде санкциониран с лишаване от полагащо се въз-

награждение или част от него, възстановяване на получени предварително суми по съответния 

договор, както и чрез административни наказания съгласно Кодекса на труда: при грубо нару-

шаване на действащите разпоредби; при условия на слаб контрол за нарушение от членовете 

на колектива; причиняване щети на собствеността на УАСГ; при злоупотреба с доверието на 

ръководството на ЦНИП; при действия, накърняващи авторитета на УАСГ. В подобни случаи 

заместник-ректорът по научната и приложна има право със заповед да лиши лицето от ръко-

водство на договори за определен период или над определен обем; 

▪ Административните наказания се налагат със заповед. 

4. Административен персонал: 

▪ Организатор по направление „Научни изследвания към Център за научни изс-

ледвания и проектиране при УАСГ: 

▪ Да следи за организирани национални и международни конкурси и своевре-

менно информира академичния състав на университета посредством факултетните ръководс-

тва; 

▪ Да организира вътрешните конкурси за научни изследвания по отпуснатите 

средства от държавния бюджет за финансиране на присъща на висшето училище научна дей-

ност; 

▪ Да подпомага колективите при изготвяне на конкурсната документация; 

▪ Да изготвя вътрешните договори между ЦНИП и научните колективи; 

▪ Да следи за изпълнението на поетите от колективите договорни задължения 

(срокове, етапи, етапно заплащане и др.) като им напомня за тях. 

▪ Да води отчет за направените присъщи разходи по съответните договори, по-

лучените хонорари по тях, определя полагащия се процент от постъпленията за ЦНИП при 

УАСГ; 

▪ Участва и подпомага активно в организацията и провеждането на университет-

ски, факултетни или тематични научни конференции; 

▪ Да води деловодството по приемане и изпращане на писмени материали свър-

зани със съответните договори; 

▪ Участва при съставянето на вътрешните правила отнасящи се до научноизсле-

дователската дейност в университета. 

▪ Извършва цялата техническа дейност, осигуряваща функционирането на дей-

ността в неговото направление, както и всички появили се странични дейности свързани с на-

учноизследователска дейност; 

▪ Извършва техническа работа по нареждане на заместник-ректора по НИПД и 

Директора на ЦНИП, като подпомага тяхната дейност; 

▪ Спазва пълна конфиденциалност по отношение на изпълняваната работа и ло-

ялност към ръководството на центъра, университета и колегите си. 

Чл. 10. Ректорът на УАСГ упълномощава заместник-ректора по научната и приложна 

дейност  да представлява ЦНИП пред трети лица, включително от чужбина, както и пред дър-

жавните органи, да сключва от името на УАСГ всички сделки и договори, свързани с научната 

дейност на ЦНИП. 
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Чл. 11. ЦНИП извършва дейността си с постоянен състав от административно-сто-

пански и обслужващ персонал и временен състав от научни кадри, включени във временно 

формирани научни и творчески колективи по изпълнението на определен договор. 

Чл. 12. Постоянният административен състав на ЦНИП се назначава по трудов дого-

вор от Ректора на УАСГ по предложение на заместник-ректора по научната и приложна дей-

ност, който упражнява по отношение на служителите от този състав правата и задълженията 

на работодател. Той определя броя на служителите, заплатата и срока на договора с всеки от 

тях, според специфичните нужди и финансовото състояние на ЦНИП и в съответствие с нор-

мативните разпоредби. 

Глава III 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦНИП 

Чл. 13. Дейността на ЦНИП се извършва съгласно този правилник и в съответствие с 

общата нормативна уредба в страната. 

Чл. 14. (1) Договорите по научни теми се сключват от името на ЦНИП при УАСГ, 

като Ректорът се представлява от заместник-ректора по научната и приложна дейност и На-

чалник на ФСО при УАСГ и съответно от ръководителя на договора.   

(2)  В договора се записва, че изпълнението се осъществява чрез ЦНИП при 

УАСГ. 

Чл. 15. (1) Работните помещения за извършване на дейността на ЦНИП са разполо-

жени в сградата на УАСГ и се определят със заповед на Ректора. Те се разпределят според 

нуждите на ЦНИП от заместник-ректора по научната и приложна дейност. 

(2)  Работните маста на всички щатни служители и сътрудници на ЦНИП се 

осигуряват в помещения, които имат статут на служебни помещения.  

Чл. 16. (1) ЦНИП подпомага факултетите на УАСГ при администрирането на на-

учно-изследователски теми, финансирани от собствени средства или със средства предоста-

вени от държавния бюджет.  

(2) ЦНИП организира участието на преподаватели и докторанти в конкур-

сите на Национален фонд “Научни изследвания” и подпомага изготвянето на изследователски 

проекти в съответствие с изискванията на Фонда. 

(3) Начинът на финансиране на научно-изследователските теми става въз ос-

нова на приети от АС “Правила за условията и реда на финансиране на научно-изследовател-

ските теми в УАСГ със собствени и предоставени от бюджета средства”. 

(4) ЦНИП подпомага УАСГ в дейностите по регистрация на патенти, като 

приема заявки и организира разглеждането им от компетентни лица при пълно запазване в 

нейна на същността на изобретението. Решение за внасяне на заявки в Патентното ведомство 

и за заплащане на определена такса се взема от Управителния съвет на ЦНИП, въз основа на 

доклад от компетентните лица, разгледали заявките. 

Глава IV 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВИЛА 

Чл. 17. Финансово-счетоводната отчетност на договорната дейност се осъществява: 

за дейността в рамките на отделния договор и за дейността на ЦНИП, отчитана сумарно за 

всички договори. 
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Чл. 18. Администрацията на ЦНИП води партида на всеки отделен договор, гаран-

тира неприкосновеността на средствата в партидата му, създава ред и организация за админис-

тративно и финансово-счетоводно обслужване на отделния договор и на сборната дейност за 

всички договори на ЦНИП. 

Чл. 19. (1) Не по-късно от края на месец февруари на текущата година по предложе-

ние на заместник-ректора по научната и приложна дейност, Академичният съвет на УАСГ ут-

върждава Приоритетните научни направления, по които работи изследователския състав на 

Университета и средствата отделени от субсидията за научноизследователска дейност за из-

даване на научни трудове. 

(2) Съгласно изискванията на чл. 19 (1) т. 2 от Наредба № 9 от 8 август 2003 

г. за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата 

от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна 

или художественотворческа дейност на МОН, отчисленията от субсидията за научноизследо-

вателска дейност към УАСГ за режийни разходи са в размер на 10%.  

(3) Правилата определят елементите, върху които се правят отчисления и 

стойностите им, както и задължителния минимален годишен размер на сумата от отчисленията 

и стойностите им, необходима за функциониране на ЦНИП. 

Чл. 20. По отношение на средствата за изпълнението на всеки договор: 

1. Цената на научноизследователските продукти и услуги се определя сво-

бодно по договореност. 

2. Гарантира се правото на ръководителя да разполага със средствата в пар-

тидата след приспадане на отчисленията. 

3. Ръководните органи на УАСГ не могат да вземат решения за централизи-

ране, разпределение и преразпределение на средствата по тези партиди. 

4. Университетът предоставя на ЦНИП за безвъзмездно ползване помеще-

ния, оборудване и друго имущество за извършване на научноизследователска дейност от на-

учно-преподавателския състав на Университета. 

Чл. 21. Разходната част на всеки договор може да включва: 

1. Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи, консумативи, 

литература, софтуер и други, необходими за изпълнение на договора; 

2. Разходи за провеждане на специализирани научни изследвания в други на-

учни организации, извън УАСГ; 

3. Разходи за възнаграждения на членовете на колектива; 

4. Разходи за обслужващата организация (ЦНИП); 

5. Режийни разходи за базовата организация (УАСГ); 

6. Други парични разходи, необходими за изпълнението на договора (коман-

дировки, такса правоучастие в конференции, такси за публикуване в научни издания и т.н.). 

Чл. 22. Постъпленията по сключените договори с фирми, ведомства, организации и 

външни лица, с изключение на тези с Национален фонд „Научни изследвания”, за които важат 

правилата посочени в нормативните документи се разпределят между ЦНИП и изпълнителите 

на договора (колективи или отделни лица) по предложение на заместник-ректора по научната 

и приложна дейност. В зависимост от ценовите изменения тези правила се актуализират не по-

рядко от един път годишно. 

Чл. 23. За партиди на научни и други прояви /семинари, конференции, школи/ замес-

тник-ректора по научната и приложна дейност  назначава отговорник на партидата. Разходите 

се извършват на базата на утвърдена план-сметка за съответната проява. 

Чл. 24. (1) Административните разходи, необходими за нормално функциониране на 

ЦНИП, се извършват от средствата по договорните задачи, определени от ЦНИП. Те включват 

заплати, осигуровки и всички други разходи, свързани с обслужване на договорите; 
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(2) Административните разходи се контролират от заместник-ректора по на-

учната и приложна дейност,  съобразно с очаквания годишен резултат от основните дейности 

на ЦНИП. 

Чл. 25. Размерът на основната заплата и  допълнителните трудови възнаграждения на 

служителите от административния персонал на ЦНИП с постоянен характер се определят в 

индивидуален трудов договор, респективно в допълнително споразумение към него, съоб-

разно личните качества и личния принос на служителя и разполагаемите средства на ЦНИП за 

работни заплати; 

Чл. 26. По отношение финансово-счетоводната отчетност, отговорният служител на 

ЦНИП е подчинен методически на началника на Финансово счетоводния отдел на УАСГ. 

Чл. 27. Заместник-ректорът по научната и приложна дейност разработва щатно раз-

писание, което се утвърждава от ректора на УАСГ и се представя в отдел „Човешки ресурси” 

за изготвяне на новото щатно разписание на УАСГ, съгласно указанията. 

Глава IV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 28. Този правилник е приет от Академичния съвет на УАСГ на Протокол № 

33/09.05.2018 г. и влиза в сила от деня на приемането му. 

 

Вносител:  

/проф. д-р арх. Валери Иванов, 

заместник-ректор по научна и приложна дейност / 


