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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С настоящия правилник се регламентират устройството и дейността на Центъра за 

работа с изявени ученици (ЦРИУ) като структурно звено към Факултета по природни науки 

(ФПН) на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (ШУ). 

Чл. 2. ЦРИУ се открива, преобразува и закрива с решение на Факултетния съвет на ФПН (ФС) 

и отчита ежегодно дейността си пред него. 

Чл. 3. Този правилник не противоречи на вътрешните и външни нормативни актове, уреждащи 

дейността на ШУ. 

Чл. 4. ЦРИУ ръководи и координира всички дейности, свързани с популяризаторската и 

научно-изследователската работа с изявени ученици. 

Чл. 5. ЦРИУ има право да участва с проекти пред наши и чужди организации. 

 

ЦЕЛ НА ЦЕНТЪРА ЗА РАБОТА С ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ 

 

Чл. 6. Основната цел на ЦРИУ е да подпомогне процеса на обучение на изявени ученици в 

областта на природните науки като им предостави лабораторна техника и програмни продукти, 

необходими за теоретичните и експерименталните им изследвания и им осигури 

висококвалифицирани обучители, както и условия за участие в курсове, семинари и др.  

 

СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 7. ЦРИУ се управлява от Съвет на центъра (СЦ) и Ръководител. 

(1) В състава на СЦ влизат преподаватели от всички катедри на ФПН. 

(2) Съставът на ЦРИУ се избира и актуализира от ФС. 

(3) Решенията на СЦ се вземат с обикновено мнозинство. 

(4) Ръководителят на ЦРИУ е хабилитирано лице на първи основен трудов договор в ШУ, 

което се избира с явно гласуване от ФС на ФПН и има 4-годишен мандат. 

Чл. 8. СЦ има следните функции: 

(1) Планира и обсъжда дейността на ЦРИУ. 

(2) Предлага за избор ръководител на ЦРИУ. 

Чл. 9. Функции на Ръководителя на ЦРИУ. 

(1) организира и ръководи дейността на ЦРИУ и го представлява. 

(2) свиква и председателства заседанията на СЦ. 

(3) ръководи и контролира разпределението на финансовите средства, събрани в ЦРИУ. 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦРИУ 

 

Чл. 10. ЦРИУ осъществява следните основни дейности: 

− научно-изследователска дейност в областта на природните науки с участието на 

ученици; 

− организиране на научни и образователни форуми с участието на ученици; 

− популяризаторска дейност (лекции, дискусии) за ученици; 

− съдействие при организиране и провеждане на семинари, свързани с проблемите на 

работата с изявени ученици; 

− поддържане страницата на ЦРИУ в сайта на ШУ с актуална информация за дейността 

на центъра; 

− осигуряване на информация за медиите относно дейности на ЦРИУ и постигнати 

успехи от страна на изявени ученици; 

− координиране на работата на ученици по проекти на Европейски образователни 

програми съвместно с Центъра за проектна дейност; 

− установяване и поддържане на връзки с други Центрове и организации, занимаващи 

се с проблемите на обучението в областта на природните науки. 
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ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

Чл. 11. ЦРИУ ползва материално-техническата база на ФПН,  

Чл. 12. Финансовото осигуряване на ЦРИУ се извършва от субсидии от държавния бюджет в 

рамките на отпуснатите средства за Шуменския университет, от собствени приходи от 

популяризаторска дейност и от дарения и спонсорство според ал.2 на чл.54 от Правилника за 

устройството и дейността на ШУ. 

Чл. 13. Финансовото обслужване на ЦРИУ се осъществява от финансово-счетоводния отдел на 

ШУ. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 14. Правилникът подлежи на актуализиране при промени в Закона за висшето 

образование, Правилника за устройството и дейността на Шуменския университет и Правилника 

за устройството и дейността на Факултета по природни науки. 

Чл. 15. За всички дейности по функционирането и развитието на ЦРИУ, неописани в 

настоящия Правилник, се прилагат законодателните и правно-нормативни документи, 

произтичащи от ЗВО, ЗРАС и решенията на ФС на ФПН. 

Чл. 16. Контролът върху дейността на ЦРИУ се осъществява от Декана на ФПН. 

 

 

Настоящият Правилник е утвърден с решение на ФС на ФПН (Протокол № ФД-02-007/ 

24.03.2017 г.). 

 


