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ПРАВИЛНИК
за научноизследователската дейност на академичния състав
на Икономически университет – Варна
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Настоящият правилник регламентира основните положения в организацията,
управлението и финансирането на научноизследователската дейност (НИД) в
Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) в съответствие с изискванията на Закона
за висшето образование (ЗВО), Закона за развитие на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ), Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ),
Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), Визия „По-добра наука
за по-добра България 2025 г.“ и Правилника на Икономически университет – Варна.
Чл. 2. НИД е насочена към създаването на нови научни знания или научно-приложни
продукти, както и за обосноваване и развитие на обучението.
Чл. 3. НИД в ИУ-Варна се осъществява приоритетно в научните области, в които
университетът обучава студенти и докторанти: Икономика, Администрация и
управление, Туризъм, Право, Информатика и компютърни науки.
Чл. 4. НИД се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност,
достъпност и приложимост.
Раздел ІІ
Политика и стратегия
Чл. 5. ИУ-Варна подържа Политика в съответствие с мисията на учебното заведение за
утвърждаване на ИУ-Варна като водеща образователна и научна институция с
идентичност в европейското образователно пространство, ориентирана към осигуряване
на висококачествено обучение на студенти и докторанти, провеждане на значими научни
изследвания и предлагане на конкурентоспособни решения с устойчив икономически и
обществен ефект.
Чл. 6. ИУ-Варна прилага Политика за осъществяване на взаимовръзка между научните
изследвания и учебната дейност с цел да се гарантира обучение, основано на
съвременните постижения в съответната научна област.
Чл. 7. Политиката е съобразена с традициите и опита в осъществяването на научните
изследвания, насочване на изследователската дейност към актуални и значими проблеми
на националното и регионалното развитие в контекста на общоевропейските и
глобалните процеси и регламентиране на възможности за финансиране на научните
изследвания .
Чл. 8. Стратегията за развитие на ИУ-Варна, в тясна връзка с Политиката за развитие на
НИД е насочена
към предоставяне и поддържане на високо професионално равнище на
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изследователската дейност.
Чл. 9. Стратегията за развитие ИУ-Варна развива потенциала, създава условия и
поощрява НИД на академичния състав.
Раздел ІII
Организация и финансиране на НИД
Чл. 10. ИУ-Варна създава и развива потенциала за научни изследвания и приложни
иновации чрез изграждане на модерна научноизследователска инфраструктура.
Чл. 11. (1) Основен елемент на научноизследователската инфраструктура на НИД е
Научно изследователския институт (НИИ).
(2) Първични звена на НИД в университета са катедрите.
(3) НИД в ИУ-Варна се реализира чрез научни изследвания, консултиране на бизнеса,
организирани научни събития, научни издания, студентска научна дейност, обучение и
консултиране на докторанти, изграждане и развиване на потенциала на академичния
състав, оказване на информационни услуги и др.
(4) НИД се осъществява от организирани на доброволен принцип екипи, отделни членове
на академичния състав, докторанти, постдокторанти, студенти, специализанти и
специално назначени за тази дейност лица.
Чл. 12. (1) Катедрите са специализирано звено, в което се осъществява НИД на
академичен състав, докторанти и студенти.
(2) Катедрата:
1. Обсъжда чрез катедрени заседания индивидуални и/или колективни
фундаментални научни изследвания, индивидуални и/или колективни теоретикоприложни разработки, монографични и други научни изследвания и публикации, научни
трудове на академичния състав във връзка с приложението на ЗРАСРБ, дисертационни
трудове и др.
2. Организира, провежда и участва в различни научни събития
3. Осигурява обучение и ръководство на докторанти
4. Информира и обсъжда възможности за участие в конкурси за научни проекти
5. Организира студентската научна дейност и участието на студентите в ежегодния
университетски преглед на студентското научно творчество
6. Осигурява научно обслужване на практиката.
(3) НИД в катедрите се регламентира чрез Правила за работа на катедрите.
Чл. 13. Финансирането на НИД се осъществява чрез:
1. Разработване на проекти по оперативни програми „Наука и образование за
интелигентен растеж” (2014-2020), „Иновации и конкурентноспособност“ (20142020) и др.
2. Разработване на проекти по фонд „Научни изследвания“
3. Разработване на проекти по „Хоризонт 2020“
4. Университетски фонд за научни изследвания
5. Целево предоставени от държавния бюджет средства за научна дейност
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6. Привличане на публични и частни поръчки.
Чл. 14. (1) Финансирането на НИД се регламентира чрез специфични правила.
(2) Финансирането по реда на чл. 13, т. 1, т. 2 и т. 3 се регламентира чрез правилата на
съответните оперативни програми и фондове.
(3) Финансирането по реда на чл. 13, т. 4 се регламентира чрез Правилника за
устройството, дейността и управлението на НИИ при ИУ-Варна.
(4) Финансирането по реда на чл. 13, т. 5 се регламентира чрез Правила за условията и
реда за планиране, разпределение и разходване на средства за научна дейност,
финансирана целево от държавния бюджет.
Раздел ІV
Управление, планиране и отчитане на НИД
Чл. 15. (1) Управлението на НИД в ИУ – Варна се осъществява от Академичния съвет
(АС).
(2) АС:
1. определя научната политика на ИУ – Варна и решава основните въпроси за
организацията и управлението на НИД;
2. утвърждава приоритетните научни направления в НИД;
3. приема правилници, правила, наредби, стандарти, статути и пр. нормативни
документи, регулиращи НИД в университета;
4. утвърждава състава на редакционните колегии на университетските научни издания;
5. обсъжда и утвърждава годишния план и отчет на зам-ректора по НИД;
6. утвърждава номинациите за награди в областта на НИД.
(3) Оперативното ръководство на научноизследователската дейност се осъществява от
зам.-ректор по НИД.
(4) Помощен орган на АС в областта на НИД е Постоянната комисия по
научноизследователската дейност.
Чл. 16. (1) Планирането и отчитането на научноизследователската дейност се
осъществява чрез:
1. индивидуален план и отчет на всеки член на академичния състав за НИД;
2. индикативен годишен план за работата на катедрата, в частта му за НИД;
3. отчет за НИД на катедрата за предходната академична година, основан на
индивидуалните отчети;
4. отчет за НИД на факултета за предходната академична година, основан на
отчетите за НИД на катедрите;
5. отчет за НИД на академичния състав за предходната академична година,
основан на отчетите за НИД на факултетите;
6. приемане и отчитане на годишната програма на НИИ;
7. мандатна програма и отчет на академичното ръководство, в раздел НИД;
8. план за научните прояви за периода на мандата.
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(2) В началото на академичната година, но не по-късно от края на месец октомври,
катедреният съвет утвърждава:
1. индивидуалните отчети и индивидуалните планове на академичния състав
2. годишният отчет за дейността на катедрата и индикативния годишен план за
работа на катедрата
(3) В началото на академичната година, но не по-късно от края на месец ноември,
факултетният съвет утвърждава годишния отчет и план за НИД на факултета.
(4) Не по-късно от края на месец декември АС утвърждава годишния отчет за НИД на
академичния състав.
Раздел V
Научноизследователски институт
Чл. 17. (1) Научноизследователският институт (НИИ) е основно звено на ИУ-Варна,
което извършва теоретични и приложни научни изследвания в приоритетните научни
направления на научноизследователската работа на академичния състав, съгласно
научната политика на ИУ – Варна.
(2) Институтът обединява академичен състав за извършване на дългосрочна
научноизследователска дейност и е ядро на академичната система за научна дейност на
ИУ – Варна, която включва и други форми и институции.
Чл. 18. (1) Организационната структура на института включва постоянни и временни
научни звена.
(2) Постоянни звена на института са научноизследователските центрове, формирани в
структурата на ИУ – Варна.
(3) Временните научни звена са екипи от изследователи (програмни колективи),
създадени за определен период от време с цел изпълнение на научни проекти по
вътрешния конкурс за научни проекти, по национални и международни научни
програми.
Чл. 19. (1) НИИ се ръководи от директор, избран от Академичния съвет.
(2) Дейността на НИИ се урежда с Правилник за устройството, дейността и
управлението на НИИ при ИУ-Варна.

Раздел VI
Научни издания
Чл. 20. (1) Научните издания на ИУ – Варна са:
1. Монографична библиотека „Проф. Цани Калянджиев“;
2. Годишник на Икономически университет – Варна;
3. Списание „Известия на Икономически университет – Варна“.
(2) Научните издания се ръководят от редакционни колегии и главни редактори;
(3) Дейността на изданията по ал. 1 се регламентира чрез Правила за издателска
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дейност, Правила за устройството и дейността на редакционните колегии и
Правила за публикуване в Годишник на ИУ-Варна.
Чл. 21. (1) Научните издания на ИУ – Варна осигуряват публичност на постигнатите
резултати от НИД.
(2) ИУ-Варна провежда политика на превръщане на изданията на университетското
издателство в световно разпознаваеми научни издания чрез включване в наукометрични
системи за индексиране, рефериране и оценяване.

Раздел VII
Научни събития
Чл. 22. (1) ИУ-Варна организира и провежда научни събития, разпознаваеми и издигащи
имиджа на университета в обществото като авторитетна научна институция.
(2) Научните форуми се организират и провеждат съгласно утвърден от АС план.
Чл. 23. (1) Организацията на университетските научни форуми се осъществява от
организационен комитет и отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“
(НИДД).
(2) Останалите научни форуми се осъществяват от организационни комитети и
катедрените екипи.
(3) Студентската научна конференция се провежда от организационен комитет
съвместно с отдел „НИДД“ и Студентски съвет.
Раздел VIII
Университетска библиотека
Чл. 24. Университетската библиотека формира, съхранява и предоставя за ползване
учебна, фундаментална, научна и друга литература, а също и достъп до информационни
ресурси, съобразно академичния профил на ИУ-Варна.
Чл. 25. Университетската библиотека:
1. развива и подържа дигитални услуги за информационно обслужване на НИД
2. извършва проучвателна, научноизследователска и издателска дейност,
свързана с
функциите й
3. създава и поддържа електронна база с публикации на преподавателите от ИУВарна
4. създава и поддържа каталози в локална мрежа като част от национална
библиотечна мрежа
5. създава и поддържа дигитална библиотека и архив.
Чл. 26. Дейността на библиотеката се регламентира чрез Правила за дейността на
университетската библиотека при ИУ-Варна
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Раздел IX
Академичен състав
Чл. 27. ИУ-Варна провежда политика на повишава качеството на академичния състав и
неговите възможности за научно-изследователска и образователна дейност.
Чл. 28. (1) ИУ-Варна поддържа и развива нормативна среда, осигуряваща висока
мотивация и активност на академичния състав за НИД.
(2) ИУ-Варна осигурява възможности за квалификация на академичния състав,
преподавателите и постдокторантите по чуждоезиково обучение, нови методи на
преподаване и информационни и комуникационни технологии.
(3) Дейностите по ал. 2 се регламентират чрез План за развиване и поддържане
квалификацията на академичния състав и служителите.
(4) ИУ-Варна осигурява възможности за творчески отпуски и средносрочни
специализации на млади учени във водещи европейски университети.
(5) ИУ-Варна подкрепя финансово участието на академичния състав в международни
научни събития и публикуване в реномирани международни научни издания.
(6) Дейностите по ал. 5 се регламентират чрез Стандарт за командироване на
академичния състав с цел участие в научни конференции и подкрепа за научни
публикации.
Чл. 29. (1) За публикационната дейност на академичния състав се подържа уеб базиран
публично достъпен регистър на публикациите.
(2) Глобална публичност на резултатите от публикационната дейност се осигурява чрез
регистрация на академичния състав в глобални информационни системи за индексиране
и рефериране като ORCID, Mendeley, RePEc, ResearchGate, Google Scholar и др.
(3) За НИД на академичния състав се подържа уеб базиран регистър на дейностите.
Чл. 30. (1) ИУ-Варна провежда политика на постоянно усъвършенстване на обучението
в ОНС „доктор“.
(2) ИУ-Варна институционализира обучението в ОНС „Доктор“ чрез създаване на
докторантско училище
Чл. 31. Дейностите по повишаване качеството на академичния състав и обучението в
ОНС „доктор“ се регламентират чрез Правила за условията и реда за присъждане на
научни степени и заемане на академични длъжности (ПУРПНСЗАД) и Правила за
атестиране на академичния състав.
Раздел X
Научна дейност на студенти и докторанти
Чл. 32. ИУ-Варна създава условия за активно включване на студенти, докторанти и
постдокторанти в научно-изследователски, проектни и консултантски екипи.
Чл. 33. (1) ИУ-Варна осигурява възможност и изисква в изследователските екипи по чл.
11, ал. 4 да се включват студенти, докторанти и постдокторанти.
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(2) ИУ-Варна, заедно със Студентски съвет, организира Научна конференция на младите
научни работници, Студентска научна конференция и други форми на научни прояви.
(3) за извършване на НИД на студенти, докторанти и постдокторанти се създават и
развиват клубове, центрове и пр.
Чл. 34. Резултатите от организираните конференции, кръгли маси, дискусии и пр. на
студенти, докторанти и постдокторанти се публикуват като сборници в университетско
издателство „Наука и икономика“.
Раздел XI
Почтеност и плагиатство
Чл. 35. (1) ИУ-Варна гарантира спазването на академичните свободи и създава условия
за нетърпимост към прояви на дискриминация и академични измами.
(2) ИУ-Варна прилага Етичен кодекс за академично единство и създава комисия,
осигуряваща неговото прилагане.
Чл. 36. (1) Проверката за плагиатство се осъществява от:
1. За публикации в научните издания на ИУ-Варна – от редакционни колегии
2. За дисертационни трудове – от научно жури
3. За научни публикации, представени за участие в конкурс по реда на ЗРАСРБ – от
научно жури
4. За дипломни работи – от държавна изпитна комисия
(2) Проверката за плагиатство се осъществява чрез:
1. Проучване на публикации от открити и специализирани източници
2. Подписване от автора на декларация за оригиналност на научно изследване
3. Специализиран софтуер
(3) Проверката за плагиатство чрез специализиран софтуер се урежда чрез утвърдени от
Ректора правила.
Чл. 37. (1) Автор, за когото е установено плагиатство по реда на чл. 36, ал. 1 има право
да подаде възражение до органа, констатирал плагиатството.
(2) При потвърждаване на плагиатство по реда на ал. 1, се прилагат предвидените мерки
по ЗВО, ЗРАСРБ, Правилника на ИУ-Варна и други нормативни документи.

Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник е приет на заседание на АС на 09.02.2017 г. (протокол № 16)
§ 2. Този правилник отменя Наредбата за НИД, приета на заседание на АС от 27.09.2004
г.
§ 3. Правилникът е приет на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника на ИУ-Варна.

