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 РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Член 1. (1) Настоящият правилник урежда устройството и дейността на 

Научен център “Преславска книжовна школа” (НЦПКШ), който е обслужващо 

научноизследователско звено към Шуменския университет “Епископ 

Константин Преславски (ШУ)” по смисъла на чл. 25, ал. 1 от Закона за висшето 

образование.  

(2) НЦПКШ е приемник на Проблемна група “Преславска книжовна 

школа”, създадена през 1977 г. във Филологическия факултет на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“, която със заповед №114-1027 от 6.12.1989 г. на 

Комитета за наука и висше образование прераства в самостоятелно научно 

звено към ШУ – Научноизследователски център “Преславска книжовна 

школа”. 

 Член 2. (1) Научен център (НЦ) “Преславска книжовна школа” 

осъществява научноизследователска дейност в областта на българската 

медиевистика и координира научната дейност на медиевистите от ШУ 

„Епископ Константин Преславски“ с други национални и чуждестранни научни 

структури, изследователи и институции, като популяризира средновековната 

българска култура и постиженията на университетските медиевисти. 

 (2) Научен център “Преславска книжовна школа” към ШУ разработва 

проекти в областта на медиевистиката и ги представя пред университетски, 

национални и чужди институции. 

   

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

СЪСТАВ И СТРУКТУРА 

 

Член 3. (1) Научен център “Преславска книжовна школа” обединява 

научни работници от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в сферата на 

медиевистиката за дългосрочна научноизследователска дейност. 

(2) НЦ “Преславска книжовна школа” към ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ се състои от редовни, асоциирани и почетни членове. 

(3) Редовните членове на НЦПКШ участват в Научния съвет на НЦПКШ. В 

списъчния състав на редовните членове могат да се включват и специалисти извън 

ШУ, които разработват проблематика, съотносима с научноизследователската 

дейност на НЦПКШ. Списъчният състав на редовните членове на НЦПКШ се 

утвърждава от Академичния съвет на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

(4) Асоциираните членове на НЦПКШ се избират от Научния съвет на 

НЦПКШ и участват в научните проекти и издания на НЦПКШ. 

(5) Почетните членове на НЦПКШ се избират от Научния съвет на 

НЦПКШ и са авторитетни учени, които имат правата на асоциираните членове, 

но имат и представителни функции, свързани с популяризирането на НЦПКШ 

към ШУ и неговата дейност.  

Член 4. (1) НЦПКШ се състои от две секции: преподавателска и 

студентска. 
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(2) Преподавателската секция включва всички редовни членове на 

НЦПКШ и асоциираните и почетни членове на НЦПКШ, а също така 

докторанти - медиевисти. 

(3) Студентска секция – състои се от студенти, включително завършили 

магистри и бакалаври, които работят по медиевистични проблеми или пишат 

магистърски работи в областта на палеославистиката. Представителите на тази 

секция могат да присъстват (без право на глас) на заседанията на НЦПКШ. 

Член 5. Административно-техническата обезпеченост на НЦПКШ се 

осъществява от технически сътрудници на щат в НЦПКШ (щатен персонал) 

към ШУ. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Член 6. Органи на управление на НЦ “Преславска книжовна школа” са 

Научен съвет (НС) и Директор. 

Член 7. (1) Научният съвет на НЦПКШ към ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ се състои от Директора на НЦПКШ и всички редовни членове на 

НЦПКШ по чл. 3, ал. 3 от настоящия Правилник. 

(2) Заседанията на Научния съвет на НЦПКШ се свикват и ръководят от 

Директора на НЦПКШ, а в негово отсъствие – свикването е по инициатива на 

Ректора на ШУ, а ръководството на заседанието се осъществява от избран за 

съответното заседание председател.  

(3) Заседанията на Научния съвет на НЦПКШ са законни, ако на тях 

присъстват повече от половината от редовните членовете на НЦПКШ и не по-

малко от 2/3 от хабилитирания му състав. Заседанията са открити за 

университетската общност. 

(4) Научният съвет на НЦПКШ приема решения с обикновено 

мнозинство и с явно гласуване.  

(5) НС на НЦПКШ може да провежда заседания от разстояние 

(дистанционно) в електронна среда, при пряко и виртуално участие на 

членовете им, като се спазват изискванията за кворум и за лично гласуване. НС 

на НЦПКШ може да приема решения и неприсъствено (в т. нар. „делови 

порядък“) – с полагане на подпис в списък за поименно гласуване, който е 

неразделна част от решението.  

Член 8. Научният съвет на НЦПКШ: 

1. обсъжда научни трудове в областта на медиевистиката и дава 

становища по тях; 

2. обсъжда подходящи форми (начини) за популяризиране на дейността 

си и за  популяризиране постиженията на университетските медиевисти; 

3. одобрява и предлага научноизследователски проекти за участие в 

различни програми и/или в други форми на сътрудничество с научни, 

образователни и/или културни институции; 

4. предлага и одобрява издателски проекти на НЦПКШ; 

5. избира редовни, почетни, асоциирани членове и студенти в състава 

на НЦПКШ и прави предложение до Академичния съвет на ШУ за 

утвърждаване на избраните редовни членове; 

6. предлага корекции в настоящия Правилника. 
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Член 9. (1) Директорът на НЦПКШ е хабилитирано лице на основен 

трудов договор с ШУ „Епископ Константин Преславски“, което осъществява 

активна научноизследователска дейност в Научния център. Той се определя със 

заповед на Ректора на ШУ. 

(2) Директорът на НЦПКШ: 

1. организира и ръководи дейността на НЦ “Преславска книжовна 

школа” и го представлява пред органите и звената на ШУ “Епископ 

Константин Преславски” и пред външни лица и институции; 

2. свиква и ръководи заседанията на НС на НЦПКШ; 

3. отчита веднъж годишно дейността на НЦПКШ пред АС на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  

 

Член 10. (1) Научноизследователската дейност в НЦПКШ има за цел 

решаването на научни и научно-приложни задачи в областта на медиевистиката 

и граничните й области. 

(2) Научноизследователската дейност на НЦПКШ е насочена към: 

1. теренни проучвания, аналитични изследвания, културоложки, 

исторически, археологически, филологически и интердисциплинарни 

публикации; 

2. създаване и разпространение на научна информация; 

3. проучване и анализ на националните и чуждестранните научни 

постижения; 

4. извършване на консултантска дейност и научно ръководство на 

специализанти, магистри, докторанти и др.; 

5. обогатяване, актуализиране и електронизиране на медиевистичния 

архив на НЦПКШ, респ. на ШУ „Епископ Константин Преславски“; 

6. организиране и провеждане на медиевистични научни форуми 

(симпозиуми, конференции и др.);  

7. популяризира дейността си в медиите и по друг подходящ начин; 

Член 11. (1) НЦПКШ към ШУ поддържа и актуализира своя 

електронна страница в сайта на  ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

(2) НЦПКШ към ШУ отчита веднъж годишно дейността си пред АС на 

ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Член 12. Научноизследователската дейност на НЦПКШ се 

осъществява: 

1. самостоятелно - от всеки член на НЦПКШ; 

2. чрез участие в университетски, национални и международни 

програми и проекти за медиевистични изследвания; 

3. от екипи, включително и с участието на учени и специалисти от 

други структури на ШУ, от други висши учебни заведения и научни 

организации и институции от страната и чужбина. 

Член 13. (1) Във връзка с научноизследователската си дейност, 

включително за популяризирането й, НЦПКШ: 
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1. осъществява международно сътрудничество, чиято цел е да 

разширява и задълбочава научните и образователните връзки с чуждестранни 

научни институции, учебни заведения и други научни и културни организации;  

2. може да извършва цялата подготовка (предпечатна, коректорска и 

редакторска) за издаване на текстове, разработки, публикации и изследвания 

върху тях във връзка с университетски, национални и международни проекти 

на НЦПКШ или с научното израстване на състава; 

3. чрез научноизследователските си кадри НЦПКШ осъществява 

научно ръководство на студенти и докторанти по палеославистика, 

архивистика, палеография, археология и др.   

(2) В НЦПКШ могат да се формират групи и научни колективи, 

изследващи конкретен проблем или област от хуманитаристиката. 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

Член 14. (1) Финансовото осигуряване на НЦПКШ се осъществява от 

субсидии от държавния бюджет в рамките на отпуснатите средства за 

Шуменския университет, от програми и проекти, реализирани от НЦПКШ, от 

дарения и спонсорство. 

(2) Финансово-счетоводното обслужване на НЦПКШ се осъществява от 

Финансово-счетоводния отдел на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Член 15. За обезпечаване дейността си НЦПКШ използва 

предоставеното му имуществото от ШУ „Епископ Константин Преславски“.  

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

 §1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 10, ал. 3 и чл. 33,                

ал. 6 от Правилника за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“, с 

решение на АС на ШУ по Протокол № РД-05-11 от 24.06.2022 г.  

§2. Правилникът влиза в сила, считано от датата на приемането му.  

§3. Правилникът се публикува на интернет страницата на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ и на сайта на НЦПКШ. 


