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Настоящият правилник урежда статута и дейността на Научен център по военна
история и археология (по-долу НЦВИА) при Факултета по хуманитарни науки в ШУ
„Епископ Константин Преславски”
ПЪРВИ РАЗДЕЛ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Научният център има за цел да подпомага и координира научноизследователската и образователната дейност на преподаватели и студенти от катедра
„История и археология”, от ФХН и от други структурни звена в ШУ, да изследва,
развива и популяризира, съвместно с други национални и задгранични институции,
научни проблеми в областта на историята на войните, военното дело и военната
археология. Научният център обединява научни работници за дългосрочна научноизследователска дейност по смисъла на чл. 61, чл. 62 и чл. 63 от ЗВО.
Чл. 2. Предмет на дейността на НЦВИА е:
(1) Провеждането на научноизследователска, преподавателска, теоретико-приложна
и информационна дейност в областта на историята и археологията.
(2) Въвеждането на интердисциплинарни методи при разработване на теоретични
проблеми в областта на военната история и археология, както и при провеждането на
научни експедиции и археологически проучвания.
(3) Разработване, защита и реализиране на научноизследователски проекти на
университетско, национално и международно равнище, самостоятелно или в
партньорство с други научни звена и институции от България и чужбина.
(4) Осъществяване на научно сътрудничество със сходни академични звена и
институции в страната и в чужбина.
(5) Организиране, провеждане и участие в научни форуми на университетско,
национално и международно ниво.
(6) Създаване на архивна колекция и библиотека с документи и издания, свързани с
военната история и археология.
(7) Извършване на съставителска и издателска дейност.
(8) Осъществяване на консултантска дейност на външни възложители.
(9) Оказване на съдействие и подкрепа за опазването на военните паметници в
Община Шумен, в сътрудническо с местните органи на управление и с обществени
организации с нестопанска цел.
(10) Популяризиране на историята на войните, на военната история и военната
археология.
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ВТОРИ РАЗДЕЛ
СТРУКТУРА И СЪСТАВ
Чл. 3. Съставът на научния център по военна история и археология включва редовни,
асоциирани и почетни членове. Приемането на нови членове се извършва от Научния
съвет (по-нататък НС), въз основа на подадено заявление.
(1) В НС участват всички редовни членове на НЦВИА.
(2) Асоциираните членове участват в научните проекти и издания на НЦВИА.
(3) Почетни членове на НЦВИА могат да бъдат учени – историци, военни историци и
археолози. Те имат правата на асоциираните членове, но имат също и представителни
функции, свързани с популяризирането на НЦВИА и неговата дейност.
(4) НЦВИА се ръководи от Научен съвет и Директор.
(5) Научният съвет е основен орган на управление на НЦВИА. Включва всички
хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, които са със статут на редовни
членове.
(6) Заседания на НЦВИА се провеждат най-малко веднъж годишно, като членовете се
уведомяват не по-късно от 7 (седем) работни дни преди датата на провеждане на
заседанието.
(7) НС избира от своя състав Директор и научен секретар. Директор може да бъде
хабилитирано лице, избрано с тайно гласуване и утвърдено от ФС на ФХН за срок от 6
(шест) години.
(8) Заседанията на НС са открити.
(9) Заседанията на НС на НЦВИА са легитимни ако присъстват не по-малко от 2/3 от
неговите членове, съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗВО.
(10) НС приема валидни решения с не по-малко от половината плюс 1 (един) гласа от
списъчния си състав. Решенията се вземат с явно гласуване, с изключение на случаите,
предвидени в този правилник.
(11) Заседанията на НС се ръководят от Директора или, в случай на неговото
отсъствие, от избрано за съответното заседание лице.
(12) НС избира измежду своите членове научен секретар, който отговаря за воденето и
съхраняването на документацията на Центъра. За научен секретар може да бъде избран
само редовен член на НЦВИА.
Чл. 4. Научният съвет има следните функции:
(1) Избира Директор и научен секретар.
(2) Избира почетни членове на Центъра.
(3) Разработва и реализира научноизследователски проекти по смисъла на чл. 2 (3).
(4) Организира, провежда и участва в научни форуми на университетско, национално
и международно ниво.
(5) Координира сътрудничеството с национални и международни научни институции
и звена.
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(6) Организира и координира издателската и съставителската дейност на Центъра.
(7) Организира и координира консултантската дейност за външни възложители.
(8) Осъществява научноизследователска, организационна, популяризаторска и др.
дейности, самостоятелно или съвместно с други институции и организации, по смисъла
на чл. 2 и чл. 7 от настоящия Правилник.
Чл. 5. Директорът има следните функции:
(1) Представлява НЦВИА пред колективните органи на ФХН, ШУ и пред други
центрове и институции.
(2) Председателства заседанията на НС.
(3) Подписва всички официални документи на НЦВИА.
ТРЕТИ РАЗДЕЛ
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 6. Научноизследователската дейност на НЦВИА има за цел решаването на научни
задачи в областта на историята и археологията.
Чл. 7. Научноизследователската дейност е насочена към:
(1) Подкрепа на научноизследователската и учебната дейност на студенти и докторанти.
(2) Разработване, защита и реализиране на научноизследователски проекти на
университетско, национално и международно ниво, самостоятелно и в партньорство с
други звена и организации в страната и чужбина.
(3) Осъществяване на международно сътрудничество с академични институции от
страната и чужбина.
(4) Създаване на собствени научни продукти (монографии, сборници, периодика).
(5) Събиране и разпространение на научна информация. Създаване на архив и
библиотека към Центъра.
(6) Организиране и провеждане на научни форуми.
(7) Осъществяване на научни експедиции, теренни проучвания, археографски
изследвания и др.
(8) Консултантска дейност за външни възложители
Чл. 8. Научноизследователската дейност се осъществява:
(1) Самостоятелно от всеки член на НЦВИА.
(2) Чрез участие в университетски, национални и международни програми и проекти.
(3) От колективи, включително и с участието на учени и специалисти от други звена на
ШУ, от други висши учебни заведения, научни институти и лица от страната и
чужбина.
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ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ
ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНА БАЗА
Чл. 9. Финансовото осигуряване на НЦВИА се осъществява съобразно действащата
държавна и вътрешноуниверситетска нормативна база.
Чл. 10. За своята работа НЦВИА използва материална база, предоставена му за
ползване от Университета, придобита по спечелени проекти или като дарение.
ПЕТИ РАЗДЕЛ
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 11. НЦВИА има за цел да разширява и задълбочава научните и образователните
връзки и сътрудничество с чуждестранни научни институти, учебни заведения и други
научни, образователни и културни организации.
Чл. 12. Научният център може да бъде инициатор за сключване на партньорства по европейски
и други международни програми (Erasmus+, CEEPUS и др.), като осигурява и възможности за
изследователска работа и практики на студенти по тези програми.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Нерегламентираните в този Правилник въпроси се решават от управителните органи на
НЦВИА и на ШУ в съответствие с нормативните актове и законовите правомощия.
Този Правилник може да бъде променян и допълван по реда на приемането му.
Правилникът е приет на заседание на НС на НЦВИА (Протокол №1/13.03.2017 г.)
Правилникът е актуализиран на заседание на НС на НЦВИА (Протокол №1/14.05.2022
г.) и актуализацията е утвърдена на заседание на ФС на ФХН (Протокол № ФД-0211/20.05.2022 г.).
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