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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Правилникът за дейността на Комисията по научноизследователска и 
художествено-творческа дейност (КНИХТД) на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски” регламентира основните положения, 
свързани с НИХТД, по отношение на стратегията и мисията на Университета, 
Правилника за устройството, дейността и управлението на ШУ, Закона за 
висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република 
България, Закона за насърчаване на научните изследвания (изменен и допълнен 
през 2010 г.), Националната стратегия за развитието на научните изследвания 
2020 от 2011 г. и всички останали нормативни документи на МС и МОН. 

II. СТАТУТ НА КОМИСИЯТА 
 

1.  Комисията по научноизследователска и художествено-творческа 
дейност е консултативен орган към Шуменски университет и дейността и 
решенията му се контролират от АС.   

2.  Правилникът за дейността на Комисията по научноизследователска и 
художествено-творческа дейност (НИХТД) се утвърждава с решение на АС. 

3.  Председател на комисията е Зам. Ректорът по НИХТД, а членове на 
комисията са Зам. Деканите / Зам. Директорите по НИХТД на ОСЗ и 
представител на Студентския съвет. Поименният състав на КНИХТД се 
определя със заповед на Ректора на ШУ.  

4.  Комисията по научноизследователска и художествено-творческа 
дейност провежда заседания всеки месец (в случай на необходимост и по-
често), на които се води протокол от координатора на Ректорското 
ръководство, който съхранява цялата документация на комисията. 

5.  Заседанията на КНИХТД се считат за редовни, ако на тях присъстват 
2/3 от членовете й. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите. 

 

III. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА 

1.  Формира стратегията за научноизследователската и художествено-
творческа дейност в ШУ, съобразно отговорностите и предизвикателствата, 
които стоят пред Университета от членството на България в ЕС, за издигане 
качеството на научните изследвания и на образованието като цяло.  

2.  Организира и ръководи НИХТД на ШУ, както и координира и 
осигурява връзката между науката, образованието и бизнеса, което да се 
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превърне в системен институционален приоритет на университетската 
политика. 

3.  Работата на КНИХТД се основава на принципите на етичност, 
прозрачност, публичност, достъпност и приложимост. Решенията на 
Комисията се публикуват и огласяват във вътрешно университетската 
електронна мрежа. 

4.  Обсъжда ежегодно плана и отчета на ШУ за научноизследователска и 
художествено-творческа дейност. 

5.  Предлага система за организиране и провеждане на конкурси за 
проекти, целево финансирани от държавния бюджет. 

6.  Определя критериите и регламентира условията и реда за 
разпределение на средствата между основните структурни звена за 
финансиране на научноизследователска и художествено-творческа дейност от 
държавната субсидия. 

7.  Определя рамкови критерии за оценка и отчет на резултатите от 
проектите. 

8.  Обсъжда всяка година критериите за допълнително материално 
стимулиране на членовете на академичната общност на ШУ в частта им, 
отнасяща се до НИХТД, което да подпомогне конкурентоспособността в ШУ. 
На базата на изградени механизми, гарантиращи устойчивостта на научното 
развитие на ШУ, определя санкции и диференциация на заплащането за 
активния и пасивния персонал във връзка с мобилизацията на университетския 
научен потенциал.  

9.  Разглежда предложенията на основните структурни звена на ШУ за 
създаване на научноизследователски центрове, лаборатории и др. обслужващи 
звена по линия на научноизследователска и художествено-творческа дейност 
и дава мнение на АС. 

10. Съдейства за привличане на учени и изследователи и научни 
колективи от изследователски центрове, институции (напр. БАН) и 
университети на национално и международно ниво за съвместни разработки и 
НИХТД, които да осигурят връзката между наука, образование, практика и да 
съдействат за по-тясно сътрудничество на науката с бизнеса. 

11. Съвместно с Центъра за международно сътрудничество и проекти 
обсъжда и предлага идеи за работа по различни национални и международни 
проекти и програми, подпомага международните контакти с цел съвместна 
изследователска дейност, търси начини за осигуряване на външни ресурси чрез 
външно финансиране и външни партньорства. 

12. Провежда инициативи за набиране на средства от спонсорство и 
дарения за фонда “Научни изследвания” на ШУ. 
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13. Предлага за утвърждаване от АС на договорите за сътрудничество с 
други научни организации и фирми в страната и в чужбина, предложени от ШУ 
и от външни организации. 

14. Обсъжда предложения относно награждаването на изявени 
изследователи и творци от ШУ и ги предлага за утвърждаване от АС. 

15. Обсъжда предложения за работа на преподаватели и изследователи с 
изявени студенти и докторанти, както и възможности за участия на тези 
обучаеми в конференции, форуми, състезания и конкурси.   
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1. Комисията за научноизследователска и художествено-творческа 
дейност има мандата на Ректорското ръководство. 

2. Настоящият правилник влиза в сила от датата на утвърждаването му 
от АС. 

3. Всяка актуализация (изменение и допълнение) на Правилника се 
извършва по реда на неговото приемане и утвърждаване. 

4. Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски” с Протокол № РД-05-10 от 
30.03.2001 г. и актуализиран с решение на АС по Протокол № РД-05-08 от 
27.04.2012 г., решение на АС по Протокол № РД-05-11 от 19.07.2013 г., 
решение на АС по Протокол № РД-05-03 от 29.11.2019 г. 
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