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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на сектор “Научноизследователска лаборатория” към Центъра за изследователски проекти и трансфер на
технологии (ЦИПТТ) при УХТ - Пловдив.
Чл. 2. Сектор “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ - Пловдив
има следните основни функции:
(1) Специализирано подпомагане на учебния процес в Университета чрез
провеждане на лабораторни или практически занятия;
(2) Специализирано подпомагане на научноизследователската дейност в
Университета;
(3) Специализирани анализи по заявка от възложители външни за Университета;
(4) Следдипломно обучение на специалисти по реда и условията на Правилника
за устройството и дейността на Центъра за международна интеграция и
повишаване на квалификацията;
(5) Поддържане на материалната база в сектор „Научноизследователска
лаборатория“ към ЦИПТТ на УХТ – Пловдив.
Чл. 3. Секторът “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ –
Пловдив работи в условия на:
 демократично управление
 равен достъп на всички потребители (вътрешни от УХТ и външни);
 професионализъм;
 научна етика и недопускане на плагиатство;
 съответствие с Правилника за устройството и дейността на УХТ - Пловдив и с
общоприетите критерии и етични норми на академичната общност;
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Глава втора
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 4. Основна цел на сектор “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при
УХТ - Пловдив е разширяване на аналитичното пространство на първичните и основните звена на Университета, за да се оказва подкрепа на преподавателите, студентите и докторантите при осъществяване на техните аналитични изследвания и
научноизследователски проекти на апаратура, която не е налична по катедрените
лаборатории. Допълнителна цел в дейността на сектора “Научноизследователска
лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ - Пловдив е подпомагане на обучението в някои специалности и аналитично лабораторно обслужване на външни заявители.
Чл. 5. (1) Секторът “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ –
Пловдив има за задачи:
 да провежда лабораторни изпитания на проби, свързани с учебната дейност на
Университета
 да провежда лабораторни изпитания на проби, свързани с научноизследователската дейност в Университета;
 да провежда лабораторни изпитания на проби, свързани с обслужване на
външни възложители за Университета;
 специализирано да подпомага учебния процес в Университета, като допуска групи студенти и преподаватели да провеждат лабораторни анализи и/или учебна
практика в сектора;
 да подпомага курсове по линия на следдипломното обучение на специалисти от
външни организации организирани от сектор „Повишаване на квалификацията“
към Центъра за международна интеграция и повишаване на квалификацията;
 да поддържа материалната база на сектор „Научноизследователска лаборатория“
към ЦИПТТ на УХТ – Пловдив.
(2) Центърът за изследователски проекти и трансфер на технологии работи в тясна връзка с Центъра за научна и патентна информация и защита на интелектуалната собственост и с Центъра за международна интеграция и повишаване на
квалификация.
Глава трета
СТАТУТ, СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО
Чл. 6. Сектор “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ - Пловдив е
обслужващо звено в структурата на Университета, което извършва аналитично
обслужване и научни изследвания, като използва съвременни инструментални
химични методи за анализ.
Чл. 7. (1) Сектор “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ – Пловдив се ръководи от зам.-ректора по научната дейност и бизнес партньорство
(НДБП).
(2) Сектор “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ – Пловдив включва помощен персонал (специалисти с висше и/или подходящо техническо образование - химици, техници и лаборанти).
(3) Членовете на помощния персонал в сектор “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ - Пловдив се назначават на трудов договор от Ректора
на Университета на основание на проведен конкурс по документи и събеседване,
въз основа на мотивирано предложение от зам.-ректора по НДБП;
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Чл. 8. Методологично и научно-методично дейността на сектор „Научноизследователска лаборатория“ при ЦИПТТ се подпомага от преподаватели в специализираните катедри.
Чл. 9. Зам.-ректорът по НДБП:
(1) Контролира постъпилите поръчки за анализи от възложителите и възлага
тяхното изпълнение;
(2) Осъществява контрол на разходите на сектор „Научноизследователска
лаборатория“ при ЦИПТТ и постъпленията от възложители на аналитични услуги.
(3) Отговаря за състоянието на апаратурата и прилежащата техника в сектор
„Научноизследователска лаборатория“ при ЦИПТТ.
Глава четвърта
ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ СЕКТОР
“НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ”
Чл. 10. Аналитичното обслужване на учебната дейност в Университета се изразява в:
1. Извършване на анализи за нуждите на академичния състав на Университета,
на кръжочници, дипломанти и докторанти;
2. Разработване на аналитични методики за решаване на специфични задачи,
свързани с дисертациите на докторантите, младите научни работници и
хабилитираните преподаватели.
Чл. 11. Аналитичното обслужване на научноизследователската дейност в Университета
намира израз в:
1. Извършване на анализи във връзка с договорни теми по фонд „Наука“ на
УХТ- Пловдив и теми по фонд „Научни изследвания“, финансирани от МОН;
2. Разработване на аналитични методики за решаване на специфични задачи,
произтичащи от договорна тематика с външни заявители;
3. Изследователска работа и разработване на методики за анализ по дисертационни теми за образователната и научна степен “Доктор” и научната степен
“Доктор на науките”;
4. Собствена научноизследователска работа с цел обогатяване на аналитичните
методики на сектор “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при
УХТ - Пловдив.
Чл. 12. Аналитичното обслужване на възложители извън Университета се изразява в:
1. Извършване на лабораторни анализи;
2. Разработка на аналитични методи за решаване на специфични задачи;
3. Изследователска дейност върху разкриване състава и структурата на промишлени образци и препарати.
Чл. 13. Специализираното подпомагане на учебния процес в Университета намира израз в:
1. Провеждане на демонстрационни упражнения пред студенти за запознаване с
възможностите на инструменталните методи за анализ (ИМА).
2. Провеждане на специализирани курсове по ИМА за нуждите на докторанти и
дипломанти.
Чл. 14. Следдипломното обучение на висшисти от външни организации по линия на
сектор “Повишаване на квалификацията” към Центъра за международна интеграция и повишаване на квалификацията при УХТ – Пловдив се изразява в:
1. Провеждане на опреснителни и квалификационни курсове по ИМА;
2. Провеждане на краткосрочни и дългосрочни индивидуални специализации по
конкретни ИМА.
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Чл. 15. (1) Поддържането на материалната база на сектор “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ - Пловдив се свежда до профилактика и
ремонт на наличната апаратура в специализираните лаборатории на звеното.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 е основно задължение на работещите в
сектор “Научноизследователска лаборатория” към ЦИПТТ при УХТ – Пловдив специалисти, като в конкретни случаи могат да се привличат и специалисти от външни организации.
Глава пета
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР
“НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ”
Чл. 16. (1) В рамките на Университета сектор „Научноизследователска лаборатория“
към ЦИПТТ при УХТ - Пловдив извършва своята дейност в съответствие с
настоящия Правилник.
(2) За успешното функциониране на сектор „Научноизследователска лаборатория“ към ЦИПТТ при УХТ - Пловдив, Университетът целево предоставя за
ползване следните активи:
1. Помещения за аналитични лаборатории;
2. Достъп до семинарни зала, аули или аудитории за организиране на семинари, конференции, презентации, работни срещи и други присъщи
дейности свързани с ИМА на сектора;
3. Регламентиран достъп до научноизследователските лаборатории за
провеждане на демонстрации, основан на принципа за етични взаимоотношения Университет - изобретател - предприемач;
4. Интернет пространство към официалния интернет адрес на УХТ - Пловдив.
(3) Въз основа на допълнителни споразумения Университетът дава възможност
на заинтересовани преподаватели, студенти и инвеститори да ползват кадровия и технически потенциал на научноизследователските лаборатории на
сектора.
(4) Всички активи, предоставени за ползване на сектор „Научноизследователска лаборатория“ към ЦИПТТ при УХТ - Пловдив (вкл. и материалната база) са
и остават собственост на Университета.
Глава шеста
ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ
Чл. 17. Дейността на сектор „Научноизследователска лаборатория“ към ЦИПТТ при
УХТ - Пловдив се финансира (издържа) от:
(1) Целеви вноски от бюджета на УХТ – Пловдив, специално предназначени за
сектор „Научноизследователска лаборатория“ към ЦИПТТ;
(2) Постъпленията за извършени от сектора аналитични услуги на възложители
от Университета и външни възложители;
(3) Средства от научноизследователски проекти предвидени за закупуване и
поддържане на апаратура;
(4) Средства по линията на съвместна дейност със сродни университети и
ведомства
(5) Целеви средства от дарения и помощи.
Чл. 18. (изм. – с решение на АС Протокол № 18 от 17.02.2017 г.) Възложителите от
Университета заплащат дейности по чл. 11 от настоящия правилник от лимита на
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основното звено или от договори за изпълнение на научноизследователски проекти, сключени към сектор „Научноизследователска лаборатория“ към ЦИПТТ
или към сектор „Управление на проектни дейности и мобилност“ към Центъра за
проектна и информационна дейност по ценоразпис, утвърден от Ректора по предложение на зам.-ректора по НДБП. Цените на аналитичните услуги в този ценоразпис включват себестойността на анализа и са предназначени да възстановяват
и поддържат определена наличност от химикали, реактиви и консумативи в сектор „Научноизследователска лаборатория“ към ЦИПТТ.
Чл. 19. (1) (изм. – с решение на АС Протокол № 18 от 17.02.2017 г.) Дейностите по чл.
12 и чл. 14 от настоящия правилник се заплащат от възложителите по отделен
ценоразпис, утвърден от Ректора, по предложение на зам.-ректора по НДБП.
(2) (нова – с решение на АС Протокол № 18 от 17.02.2017 г.) Въз основа на постъпилото в университета възлагателно писмо, зам.-ректора по НДБП изготвя и
представя на Ректора предложение, съдържащо членовете на колектива за изпълнението на възложените дейности, размера на възнагражденията, сроковете и условията за изплащането им.
(3) (нова – с решение на АС Протокол № 18 от 17.02.2017 г.) На основание одобрения от Ректора доклад, с членовете на колектива се сключват граждански договори, изпълнението по които се документира чрез подписване на приемопредавателен протокол/и.
Чл. 20. (изм. – с решение на АС Протокол № 18 от 17.02.2017 г.) Сумите от извършените по чл. 18 и чл. 19 дейности се превеждат по партидата на сектор
„Научноизследователска лаборатория“ към ЦИПТТ.
Чл. 21. (изм. – с решение на АС Протокол 18 от 17.02.2017 г.) (1) Следдипломното обучение по чл. 14 от настоящия правилник се организира по искане на външна
организация чрез заместник-ректора по международна интеграция и повишаване
на квалификацията.
(2) Външният възложител заплаща извършеното от сектор „Научноизследователска
лаборатория“ към ЦИПТТ обучение, като превежда начислената сума по
партидата на сектор „Повишаване на квалификацията” към Центъра за
международна интеграция и повишаване на квалификацията при УХТ –
Пловдив.
Глава седма
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Правилник е съобразен с изискванията на: Правилника за устройството и дейността на УХТ - Пловдив, Вътрешните правила за организация на работната заплата, Схемата за структура и органи за управление на УХТ- Пловдив за мандат 2015 –
2019 г. и Схемата за финансовата сметка на Университета.
§ 2. Внасянето на изменения в Правилника за устройството и дейността на сектор
„Научноизследователска лаборатория“ към ЦИПТТ при УХТ - Пловдив става по
реда на неговото приемане и утвърждаване.
§ 3. Контролът върху дейността на сектор „Научноизследователска лаборатория“ към
ЦИПТТ при УХТ - Пловдив се осъществява от зам.-ректора по НДБП.
§ 4. (доп. – с решение на АС Протокол № 18 от 17.02.2017 г.) Правилникът за устройството и дейността на сектор „Научноизследователска лаборатория“ към ЦИПТТ при
УХТ – Пловдив е приет от Академичния съвет на УХТ – Пловдив с Протокол № 9
от 04.07.2016 г. и изменен и допълнен с решение на АС на УХТ – Пловдив с
Протокол № 18 от 17.02.2017 г.
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