
 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
  5006 гр. Велико Търново, бул. „България” №76

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

             01.12.2015 г.   № РД-01-1188 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно изменения и допълнения на Правилник за дейността 
на Институт за научноизследователска и иновационна дейност 
на НВУ „Васил Левски”.

Висшите училища се ползват с академична автономия. Академичното самоуправление 
се изразява в правото на висшето училище да урежда устройството и дейността си в 
собствени правилници, както и да ги изменя и допълва, в съответствие със Закона за висшето 
образование и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

На основание чл. 30, ал. 1, т. 14 във връзка чл. 37 и чл. 26б, ал. 2 от Закона за висшето 
образование, чл. 13, ал. 3, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на НВУ „Васил 
Левски”, решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол 
№107/24.11.2015г., както и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М:
1. Обявявам изменение и допълнения в чл. 7 от  Правилника за дейността на Институт 

за научноизследователска и иновационна дейност на НВУ „В. Левски” както следва: 
„Чл. 7. (1) Органи за управление на Института са Общото събрание на Института, 

Съвет на Института (СИ) и Директор на института. 

(2)  Органите за управление се избират по реда и условията на чл.8 с мандат от 

четири години, който не се прекъсва при провеждане на частични избори, когато постоянния 

състав на Института, по чл.13, е не по-малко от 10 души.

(3) Когато постоянния състав на Института е под 10 души функциите на 

Органи за управление на Института, с изключение на Директора, се изпълняват от 

Академичния съвет на Университета.”

2. Измененията и допълненията, в Правилник за дейността на Институт за 
научноизследователска и иновационна дейност на НВУ „В. Левски”, влизат в сила след 
обявяването им с настоящата заповед.

3. Копие от настоящата заповед да бъде прикрепена към всички оригинали на 
Правилник за дейността на Институт за научноизследователска и иновационна дейност на 
НВУ „В. Левски”.  Измененията и допълненията да бъдат отразени и в публикувания на 
сайта на Университета вариант на правилника.

4. Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Институт за 

научноизследователска и иновационна дейност на НВУ „В. Левски”.

Контрол по изпълнението на заповедта да осъществи Заместник-началника на 

университета по учебната и научна част.

                        НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ (П) ПЛАМЕН БОГДАНОВ

               01.12.2015 г.




