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Глава първа. 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на сектор 

“Научноизследователски проекти” към Центъра за изследовател-

ски проекти и трансфер на технологии) ЦИПТТ при УХТ. Секторът 

е структурно поделение на УХТ, създадено да организира и 

обслужва научноизследователската дейност на Университета, 

структурните звена и преподавателите, извършващи научни, 

научнопроизводствени, технологични и други услуги. 

Чл. 2. Предмет на дейност на сектор “Научноизследователски проекти” 

към ЦИПТТ е създаване на условия - нормативни, административ-

ни, икономически, за разработване на научни продукти, научно и 

научнопроизводствено и технологично обслужване на базата на 

договори, възлагателни писма, заявки и други, предложени от фир-

ми, организации и др. Сектор “Научноизследователски проекти” 

към ЦИПТТ администрира дейностите по сключване на договори, 

възлагателни писма, заявки и др. 

Чл. 3. Сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ не е юриди-

ческо лице. Той няма и не развива собствена материална база. 

Дейността му е в рамките на академичните структури и звена на 



УХТ. 

Чл. 4. Сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ работи на 

вътрешна стопанска сметка (ВСС) в рамките на всеки отделен до-

говор и обслужвани звена. Неразделна част от договора са: работна 

програма, план-сметка и списък с научния колектив. 

Чл. 5. Сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ осъществява 

своята дейност в съответствие с присъщите дейности на Универ-

ситета. 
(1) Реализира се върху принципа на създаване на научни продукти без 

формиране на печалба и е в съответствие със статута на УХТ, като 

бюджетна организация. 

(2) Работи с временни колективи, като основна форма за реализиране 

на дейността си. Те се създават от научен персонал от собствени 

специалисти и външни такива, както от страната (други ВУ и 

изследователски организации), така и от чужбина. 

 
 

Глава втора. 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТРУКТУРА, ЗВЕНА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 6. Структурата на сектор “Научноизследователски проекти” към 

ЦИПТТ обхваща: ръководство, щатни сътрудници, временни 

колективи, назначени специалисти по договори или възлагателни 

писма, както и привлечени обслужващи звена на УХТ. 

Чл. 7. Сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ се ръководи 

от Зам.-ректорът по научната дейност и бизнес партньорство. 
 

 

Глава трета. 

ДЕЙНОСТ И ДОГОВОРИ  

  

Чл. 8. Сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ извършва 

следните дейности: 

- обслужва, финансирани от българска страна, научноизследовател-

ски проекти за фундаментални и приложни научни изследвания; 

- обслужва, финансирани от българска страна, научноизследова-

телски проекти по разработване и изследване на нови хранители 

продукти, функционални храни, добавки или усъвършенствани 

изделия, технологии, програмни продукти, материали и др., апара-

тура и системи за учебния процес;  

- обслужва, финансирани от българска страна, научноизследова-

телски проекти за проучване и проектиране на технологично обза-

веждане и пр.; 

- обслужва, финансирани от българска страна, научноизследова-



телски проекти за създаване на нормативни документи за нуждите 

на икономиката, висшето образование и науката; 

-  обслужва научно-производствената дейност на Университета; 

-  обслужва консултантската и експертната дейност на Университета; 

-  извършване на услуги на фирми, организации и граждани; 

- обслужва търговска дейност и външнотърговска дейност, свързана с 

извършване на научни и приложни изследвания на Университета. 

Чл. 9. Сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ осъществява 

дейността си чрез договори, възлагателни писма и заявки. 

(1) Договорите уреждат взаимоотношенията между страните в процеса 

на създаване и внедряване на договорирания продукт. Чрез тях се 

осигурява привличането на различни участници и страни в този 

процес, уговарят се срокове, изисквания, цена на договора, права и 

задължения на всяка страна. 

(2) За изпълнението на договорите се формират временни колективи, в 

които могат да вземат участие преподаватели, служители от всички 

поделения на УХТ, помощно-технически персонал, щатен състав 

на Сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ, 

студенти, докторанти, специализанти, привлечени специалисти. 
(3) Информацията, свързана с научноизследователските разработки пред-

ставлява научна, производствена и търговска тайна. 

(4)  Научно-методичните и тематичните аспекти на договорите са обект на 

авторското право. 

Чл. 10. Ръководителят на временния колектив: 

- представлява колектива при сключване на договора; 

- предлага с Доклад сключване на граждански договори между 

членовете на колектива и УХТ, за изпълнение на дейностите по 

проекта и заявява размера на възнагражденията за извършената 

работа, съобразно утвърдената план-сметка; 

- организира и ръководи дейността на колектива при изпълнение на 

договора; 

- разпорежда се с предоставените му чрез договора финансови сред-

ства и отговаря за целесъобразността на тяхното изразходване; 

- при необходимост осигурява лични предпазни средства; 

- приема резултатите от работата на отделните членове на колек-

тива и определя тяхното възнаграждение, след договаряне с тях; 

- за изпълнение на определени задачи ръководителите на догово-

рите могат да сключват подизпълнителски договори с външни на 

УХТ звена и да възлагат чрез договор задачи на вътрешни звена 

или колективи. 

Чл. 11. За осъществяване на дейността на сектор “Научноизследовател-ски 

проекти” към ЦИПТТ се използва финансово-счетоводен и 

административен персонал. 



Чл. 12. Приходите на сектор “Научноизследователски проекти” към 

ЦИПТТ (в лева и валута) се формират от: 

- постъпления от реализирана по договори продукция, вкл. от завър-

шени и приети етапи и видове работи; 

- постъпления от продажба на научноизследователски продукти, ус-

луги и др.; 

- предоставени от държавния бюджет средства; 

- безвъзмездни финансови постъпления; 

- други източници. 

Чл. 13. Ежегодно сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ 

съставя отчет за приходите и разходите на разработваните задачи. 

Чл. 14. Сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ поддържа 

класификатор на приключилите теми /завършени научноизследо-

вателски разработки/. 

Чл. 15. Цените на научноизследователските продукти и услуги се опре-

делят по договореност между възложител и изпълнител. 
 

Глава четвърта. 

ПЕРСОНАЛ 

Чл. 16. За административната и обслужващата дейност на сектор “Науч-

ноизследователски проекти” към ЦИПТТ се назначава персонал на 

длъжности в съответствие с щатното разписание и други 

нормативни актове. 

Чл. 17. По щата на сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ 

могат да бъдат назначавани специалисти с висше, средно 

специално, средно и друго образование, работници. Назначават се 

съгласно от КТ  и вътрешните правила за организация на работната 

заплата. 

Чл. 18. При необходимост сектор “Научноизследователски проекти” към 

ЦИПТТ може да привлича извънщатни сътрудници и консултанти 

от други научни звена, фирми и организации за изпълнение на 

научни и внедрителски задачи, както и докторанти, специализанти, 

студенти и пенсионери. Те се привличат съгласно ЗЗД, при спазване 

на законодателството. 

Чл. 19. В работата на сектор “Научноизследователски проекти” към 

ЦИПТТ могат да участват научни работници (професори, доценти, 

асистенти), научно-помощен персонал (инженери, лаборанти, 

техници, майстори на научна апаратура и др.), докторанти, специа-

лизанти и студенти от УХТ или други висши училища. Привличат 

се съгласно ЗЗД. 

Чл. 20. Дейността на сектор “Научноизследователски проекти” към 

ЦИПТТ се осъществява чрез създаване на временни колективи, из-

пълняващи определен договор. Съставът на участниците се опре-



деля единствено от Ръководителя на колектива по договора или 

Ръководителя на звеното. 

Чл. 21. Ръководителят на колектива по договора носи лична отговорност, 

като страна в трудовия договор, включително и по Закона за безо-

пасни и здравословни условия на труд.  
 

 

Глава пета. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОСТОПАНСКАТА СМЕТКА 

Чл. 22. Създават се ВСС за следните дейности: 

-  на всички договори и теми, включително и по фонд "Наука" на 

УХТ; 

-  на обслужващите звена; 
Чл. 23. ВСС на отделния договор включва: 

(1) Приходи - постъпления по договора от авансови, междинни и 

окончателни плащания и други приходи. С тези приходи ръково-

дителя на договора и колектива разполагат изцяло след 

приспадане на задължителните отчисления за сектор “Научноиз-

следователски проекти” към ЦИПТТ и отчисления за УХТ, 

съгласно чл. 26 от този Правилник. 

(2) Разходи - за материали, командировки, заплати, хонорари и други, 

при спазване на установения ред в УХТ за заявяване, отпускане и 

отчитане. За всички разходи се представят оригинални първични 

документи (фактури). Не се признават разписки, самостоятелни 

касови бележки и др. Тук се включват и отчисленията за сектор 

“Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ и отчисления за 

УХТ. 

Чл. 24. ВСС на обслужващите звена включва: 

(1) Приходи - постъпления по договори и възлагателни писма, про-

дажба на научноизследователски продукти, услуги, дарения, спон-

сорство и др. С тези приходи ръководителя на звеното и колектива 

разполагат, след приспадане на задължителните отчисления за сек-

тор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ и отчисления 

за УХТ, съгласно чл. 26 от този Правилник. 

(2) Разходи - за материали, командировки, заплати, хонорари, данъци, 

общи и други разходи, при спазване на установения ред в УХТ за 

заявяване, отпускане и отчитане. За всички разходи се представят 

оригинални първични документи (фактури). Тук се включват и 

отчисленията за сектор “Научноизследователски проекти” към 

ЦИПТТ и отчисления за УХТ; 

Чл. 25. ВСС на сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ 

включва: 

(1) Приходи: 



- от отчисленията съгласно утвърдената с настоящия Правилник 

"Схема за отчисленията от приходите по договорите и другите 

дейности на сектор “Научноизследователски проекти” към 

ЦИПТТ ", чл. 26 от този Правилник; 

- спонсорство и дарения; 

(2) Разходи: 

- за възнаграждения; 

- за материали (вкл. и канцеларски материали);  

- за външни и вътрешни услуги; 

- за консумативи за офис техниката и др. 

(3) Разходите се извършват при спазване на установения ред в УХТ 

за заявяване, отпускане и отчитане. 

Чл. 26. "Схема за отчисленията от приходите по договорите и другите дей-

ности обслужвани от сектор “Научноизследователски проекти” към 

ЦИПТТ". 

Отчисленията са в процент от приходите, който процент може да се 

договаря с ръководителите на договори, с ръководителите на 

обслужващи звена и с ръководителите на изпълняваните услуги, 

при спазване на следните основни форми на изпълнение на 

дейностите по договорите или услугите: 

(1) При изпълнение на дейности по договори. Не по-малко от 20 %, 

като 10 % са за сектор “Научноизследователски проекти” към 

ЦИПТТ и 10 % - отчисления за УХТ; 

(2) При изпълнение на договори с МОН. Общо  7%, от тях 3,5 % са 

за сектор “Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ и 3,5  % 

- отчисления за УХТ; 

(3) За консултантски услуги и договори и тези при които не се пол-

зва МТБ на УХТ - 5 %, които са изцяло за сектор “Научно-

изследователски проекти” към ЦИПТТ; 

(4) При обслужване на международни проекти. Отчисленията се 

определят в зависимост от спецификата и изискванията на до-

говарящите се страни. 

Чл. 27. ВСС на цялостната дейност на сектор “Научноизследователски 

проекти” към ЦИПТТ - включва всички приходи получени по 

горната схема и направените разходи за възнаграждения, материали 

и др. по осигуряване на дейността. 
Чл. 28. Не се допуска използването на материално-техническата база на УХТ за 

изпълнение на нерегламентирани договорености с други организации, 

фирми и дружества, когато взаимоотношенията между тях и УХТ не са 

уредени с договор. 

 

 

 

 



Глава шеста. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящият правилник е изготвен на основание: чл. 25, ал. 3 и чл. 30, 

ал. 1, т. 3а от Закона за висшето образование; Наредба № 3 от 

27.11.2015г., обн. ДВ. бр. 94 от 04.12.2015г.; чл. 55 от Правилника за 

устройството и дейността на УХТ-Пловдив и отменя Правилника за 

устройството и дейността на Научноизследователския сектор при УХТ-

Пловдив, приет от АС на ВИХВП (Протокол № 30/04.10.2002 г., 

изменен с решение на АС на УХТ (Протокол № 13/22.12.2004 г.) и 

актуализиран с решение на АС на УХТ (Протокол № 23/11.02.2010 г.)  
 

 

 

(Приет с решение на АС на УХТ - Протокол № 12/19.10.2016 г.) 
 


