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З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

28 март 2006 г.       № 312                  гр. В. Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Правилник за дейно-
стта на Институт за научноизследователска 
и иновационна дейност на Национален вое-
нен университет “Васил Левски”.

На основание чл. 30, ал. (1), т. 14 от Закона за висшето 
образование, чл. 13, ал. (3), т. 9 и във връзка с чл. 15, т. 18 от 
Правилника за устройството и дейността на Национален вое-
нен университет “Васил Левски”,

З А П О В Я Д В А М:

1. Обявявам Правилник за дейността на Институт за на-
учноизследователска и иновационна дейност на Национален 
военен университет “Васил Левски”, приет с протокол № 
47/06.03.2006 г. на заседание на Академичния съвет.

2. Правилникът за дейността на Институт за научноиз-
следователска и иновационна дейност на Национален военен 
университет “Васил Левски” влиза в сила от датата на изда-
ване на настоящата заповед.

3. Със заповедта ми да се запознае целия личен състав 
на университета.

НАЧАЛНИК НА НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал  Георги Георгиев
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ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНОИЗ-

СЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ
НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се регламентира структурата, 
ръководството и организацията на дейността на Института за 
научноизследователска и иновационна дейност, наричан по-
нататък „Институт”.

Чл. 2. Институтът е основно звено на НВУ “Васил Лев-
ски” за извършване на дългосрочна научноизследователска 
дейност. Той осъществява официалните контакти, свързани с 
научната, научноизследователската и иновационната дейност 
на Университета с МО, ГЩ на БА, държавни и частни инсти-
туции. 

Чл. 3. Научната и научноизследователската дейност се 
организират съгласно Закона за висшето образование, Закона 
за отбраната и въоръжените сили на Република България, За-
кона за счетоводството, Правилника за устройството и дей-
ността на Национален военен университет “Васил Левски”, 
действащите в БА и страната нормативни актове по научната 
и научноизследователска дейност.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Чл. 4. Институтът изпълнява следните задачи: 
1. Извършва научноизследователска и внедрителска де-

йност в областта на националната сигурност, отбраната и во-
енното дело;

2. Участва в разработването на концепции, доктрини и 
други регламентиращи документи за нуждите на МО, БА, 
ГЩ и ГлЩ на видовете въоръжени сили;

3. Осъществява трансфер на научни знания и научноп-
риложни продукти;
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4. Извършва проучвания и разработване на научни про-
блеми, свързани със създаването, усъвършенстването, екс-
плоатацията, ремонта и съхранението на въоръжението и те-
хниката и други научни проблеми, възникнали при изпълне-
нието на мисията и задачите на НВУ „Васил Левски”;

5. Извършва психодиагностика, психологичен подбор и 
оценка на психологичните и социално-психологичните аспе-
кти на личния състав и военно-нормативната среда;

6. Участва и организира национални и международни 
конгреси, конференции, симпозиуми, сесии и други научни 
прояви;

7. Извършва обучение, експертна и консултантска дей-
ност;

8. Разработва и участва в проекти по различни направ-
ления в предмета на дейност на Университета;

9. Привлича специалисти за обучение на кадрите от дру-
ги институции от страната и чужбина и консултанти, съглас-
но действащите нормативни документи;

10. Извършва услуги, свързани с дейността на Институ-
та;

11. Проучва и разработва научни проблеми за нуждите 
на външни организации.

Чл. 5. (1) Задачите по чл. 4. се извършват:
1. За нуждите на НВУ „Васил Левски”;
2. За решаване на задачи, поставени от военно ръковод-

ство на Българската армия;
3. За нуждите на държавни или частни организации, съ-

гласно действащите нормативни документи.
(2) При осъществяване на своята дейност Институтът се 

подпомага от обслужващите звена на университета.

ІІІ. СТРУКТУРА

Чл. 6. Структурата на Института се определя от Акаде-
мичния съвет и чрез Началника на университета се предлага 
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за утвърждаване от Началника на Генералния щаб на Българ-
ската армия. 

Чл. 7. Органи за управление на Института са Общото 
събрание на Института, Съвет на Института (СИ) и Директор 
на Института. Те се избират с мандат четири години, който 
не се прекъсва при провеждане на частични избори.

Чл. 8. (1) Общото събрание на Института включва всич-
ки щатни служители на Института. То се свиква най-малко 
веднъж годишно от неговия председател по решение на Съ-
вета на Института, по искане на Директора на Института или 
на една четвърт от списъчния му състав. 

(2) Общото събрание на Института е редовно, ако до 30 
минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко 
от две трети от списъчния му състав. При определяне на кво-
рума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при 
временна неработоспособност, поради бременност, раждане и 
осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командиро-
вка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъ-
де повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния със-
тав.

(3) При липса на кворум по ал. 2 заседанието се отлага с 
един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отсрочва 
с три работни дни.

(4) Общото събрание на Института взема решения чрез 
явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите, 
с изключение на приемане на промени в Правилника за дей-
ността на Института.

(5) Общото събрание на Института:
1. Избира с тайно гласуване за срока на мандата си 

председател и заместник-председател от хабилитираните си 
членове;

2. Избира с тайно гласуване хабилитирано лице за Ди-
ректор на Института;

3. Определя числения състав на представителите си в 
Съвета на Института и ги избира с тайно гласуване; 
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4. Обсъжда и приема годишния доклад на Директора за 
дейността на Института и за неговото състояние;

5. Обсъжда и други въпроси от дейността на Института 
и прави предложения в рамките на своята компетентност;

6. Се представлява от неговия Председател;
7. Приема и предлага предложения за изменения на 

Правилника за дейността на Института.
(6) За провеждане на изборите по ал. 5, т. 1, 2 и 3 Общо-

то събрание на Института избира комисия, в която не могат 
да участват Директорът на Института, Председателят и Заме-
стник-председателят на Общото събрание на Института.

(7) Когато в резултат на тайното гласуване никой от 
кандидатите не събере необходимия брой гласове, гласуване-
то се повтаря на следващия работен ден. В гласуването учас-
тват регистрираните в деня на заседанието членове.

(8) Съставът на Общото събрание на Института се обя-
вява от Началника на Университета.

Чл. 9. (1) Съветът на Института подпомага дейността на 
Директора на Института. В състава му влизат началниците на 
НИС и щатни служители от Института, избрани от Общото 
събрание на Института. Директорът на Института е предсе-
дател на Съвета на Института.

(2) Съветът на Института заседава не по-малко от вед-
нъж на три месеца под ръководството на Председателя на съ-
вета. Той може да бъде свикан и извънредно от Директора на 
Института или по искане на една четвърт от списъчния със-
тав на членовете му. Заседанията на Съвета на Института са 
редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от редуци-
рания му състав и от половината от списъчния му състав.

(3) Съветът на Института:
1. Предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на 

научноизследователски секции и други структурни звена в 
Института;
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б) обявяване на конкурси за заемане на щатно осигурени 
длъжности в Института в съответствие със Закона за висшето 
образование;

в) атестациите на членовете на академичния състав на 
Института и оценките за работата на докторантите;

г) проекти на решения за освобождаване от длъжност по 
чл. 58 и чл. 58а от  Закона за висшето образование.

2. Ежегодно одобрява и контролира научната и учебната 
натовареност на членовете на академичния състав от Инсти-
тута;

3. Предлага за повишаване в длъжност нехабилитирани-
те лица по правила, приети от Академичния съвет;

4. Препоръчва за отпечатване научни трудове, учебни-
ци, монографии и други творчески постижения в издателска-
та база на Университета и на Министерството на отбраната и 
следи за навременното им излизане от печат;

5. Обсъжда и приема резултати от атестирането на чле-
новете на академичния състав на Института и в случаите оп-
ределени от Закона за висшето образование и ги предлага на 
Началника на университета за решение;

6. Взема и други решения, свързани с дейността на Инс-
титута.

(4) Съставът на Съвета на Института се обявява от На-
чалника на Университета.

Чл. 10. (1) Директорът на Института е хабилитирано 
лице и се избира и освобождава по реда на Закона за висшето 
образование. Когато е кадрови военнослужещ, той се назна-
чава и освобождава от длъжност и по реда на Закона за от-
браната и въоръжените сили на Република България. 

(2) Директорът на Института е пряко подчинен на Заме-
стник-началника на университета по научната част. 

(3) Директорът на Института е пряк началник на целия 
личен състав на Института.

Чл. 11. Директорът на Института:
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1. Организира и ръководи цялостната дейност на Инсти-
тута и отговаря за изпълнението на поставените пред Инсти-
тута задачи;

2. Организира и ръководи създаването, развитието и 
поддържането на материалната база на Института;

3. Организира осигуряването на подходяща информаци-
онна среда, свързана с научноизследователската и иноваци-
онна дейност на Института;

4. Организира и ръководи повишаването квалификация-
та на подчинените си;

5. Осъществява и други права и задължения, предоста-
вени му с нормативните актове.

Чл. 12. Научноизследователската, иновационната и при-
ложна дейност на Института се осъществява от постоянен и 
временен състав, ръководени от Директора на Института.

Чл. 13. Постоянният състав се състои от щатните науч-
ни сътрудници, експерти и други по смисъла на чл. 6 от този 
правилник.

Чл. 14. Постоянният състав може да бъде разпределен в 
научноизследователски секции (НИС) и/или други организа-
ционни структури в състава на Института.

Чл. 15. Дейността в НИС се ръководи от началник. Той 
е пряк началник на личния състав на секцията и отговаря за 
цялостната организация и дейността на същата. 

Чл. 16. Временният състав се състои от временни науч-
ни колективи, сформирани за изпълнение на сключени дого-
вори, проекти или за решаване на възложени задачи. В съста-
ва му могат да се включват членовете от научно-
преподавателския, помощно-техническия и административ-
ния състав, персоналът на щат в Института, както и привле-
чени външни консултанти.

Чл. 17. Когато научният колектив е сформиран по сми-
съла на чл. 5, т. 1 и 2, съставът на колектива може да се наз-
начи и по административен път от Началника на университе-
та по предложение на Заместник-началника на университета 
по научната част.  
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ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 18. Дейността на Института се финансира от:
1. Субсидия от държавния бюджет по чл. 91, ал. 1, т. 2 и 

ал. 3 от Закона за висшето образование. Средствата по ал. 1, 
т. 2 се определят в размер не по-малко от 10 на сто спрямо 
издръжката на обучението в НВУ „Васил Левски”.

2. Собствени приходи от:
а) постъпления от научноизследователска, експертно-

консултантска дейност и от авторски права;
б) дарения, завещания, наследства, спонсорство;
в) реализацията на проекти и договори по програми за 

научни и приложни изследвания у нас и в чужбина, съгласно 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за висшето образование;

г) реализацията на договори с външни възложители за 
дейности, услуги, консултантска и експертна дейност, съгла-
сно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за висшето образование и 10 % 
от собствени приходи на НВУ „В. Левски” за научноизследо-
вателска дейност.

Чл. 19. Финансовите средства по чл. 18 се разпределят и 
използват, съгласно Правилника за административна и сто-
панска дейност на НВУ „Васил Левски”.

Чл. 20. Договорите по смисъла на този правилник се из-
готвят съгласно действащото в Република България законо-
дателство и се подписват от Началника на НВУ “Васил Левс-
ки”. 

Чл. 21. Основната част от приходите през всяка финан-
сова година, постъпили в НВУ “Васил Левски” в резултат на 
дейността на Института се използват за развитие и усъвър-
шенстване на материалната база и рефинансиране на дейно-
стта му.

Чл. 22. Размерът на финансовите средства по чл. 21 от 
този правилник се определят от Академичния съвет на НВУ 
“Васил Левски” и е не по-малък от 30 % от всички приходи
по смисъла на чл. 21 от този правилник.
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Чл. 23. За участието си в работата на сформиран време-
нен научен колектив по смисъла на чл. 16 и чл. 17 от настоя-
щия правилник, членовете на колектива получават допълни-
телно финансово възнаграждение, различно от основното им 
трудово възнаграждение само ако такова е предвидено във 
финансовия разчет по изпълнявания проект, договор или за-
дача.

V. МАТЕРИАЛНА БАЗА

Чл. 24. При реализиране на дейността си Институтът 
използва:

1. Материалната база и изградената инфраструктура на 
НВУ „Васил Левски” – секторите, центровете, библиотеките, 
лабораториите, опитните станции, издателския комплекс, 
производствените бази, СУКО, изградените мрежи за достъп 
до Интернет и Интранет, хотелската, спортната и другите ба-
зи;

2. Собствената материална база и инфраструктура. 
Чл. 25. Собствената материална база и инфраструктура 

на Института се изграждат от бюджета на НВУ „Васил Левс-
ки” и финансовите постъпления по смисъла на чл. 21 и чл. 22
от настоящия правилник. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. Настоящият правилник се издава на основание За-
кона за висшето образование, Правилника за устройството и 
дейността на НВУ „Васил Левски” и Правилника за научно-
изследователската дейност на НВУ „Васил Левски”. 

§ 2. Настоящият правилник отменя разпоредбите на 
всички нормативни документи на НВУ „Васил Левски” в ча-
стта, в която му противоречат. 

§ 3. Правилникът е обсъден и приет на заседание на 
Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол № 47
от 06.03.2006 год. и влиза в сила след обявяването му със за-
повед на Началника на НВУ „Васил Левски”. 



13

СЪДЪРЖАНИЕ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ............................................................................................. 5
ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ............................................................................................. 5
ІІІ. СТРУКТУРА ......................................................................................................... 6
ІV. ФИНАНСИРАНЕ................................................................................................ 11
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: ............................................... 12




