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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ПРАВИЛА  
за размера на паричните отчисления от договорите, както и базата 
за изчисляване на задължителен минимален размер на годишната 

сума от отчисленията 
 
 
І. Разпределение на постъпилите средства от договори на ЦНИП при 

УАСГ с външни възложители за изпълнение на проектантски, консултански 
и експертни услуги 

1. Приходи 
1.1. Отчисления от договори 
Отчисленията се формират въз основа на реализирания обем в рамките на 

календарната година (финансови постъпления) от всички финализирани договори на 
Ръководителя на творческия колектив като следва:  

а) За реализиран обем (финансови постъпления) по договори в рамките на 
една календарна година до 60 000 лв. – 10% от общата сума по договора; 

б) За реализиран обем (финансови постъпления) по договори в рамките на 
една календарна година от 60 001 до 80 000 лв. – 6000 лв. плюс 9 % за горницата над 
60 000 лв.; 

в) За реализиран обем (финансови постъпления) по договори в рамките на 
една календарна година от 80 001 до 100 000 лв. – 7800 лв. плюс 8 % за горницата над 
80 000 лв.; 

г) За реализиран обем (финансови постъпления) по договори в рамките на 
една календарна година от 100 001 до 120 000 лв. – 9400 лв. плюс 7 % за горницата над 
100 000 лв.; 
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д) За реализиран обем (финансови постъпления) по договори в рамките на 
една календарна година от 120 001 до 150 000 лв. – 10 800 лв. плюс 6 % за горницата над 
100 000 лв.; 

е) За реализиран обем (финансови постъпления) по договори в рамките на 
една календарна година над 150 001 лв. – 12 000 лв. плюс 5 % за горницата над 150 000 
лв.; 

1.2 Приходи от спонсорство и дарения от външни възложители  
1.3  Финансов резултат на ЦНИП 
Годишният финансов резултат на ЦНИП при УАСГ се формира като сума от 

приходите осъществени по т.1.1 и 1.2 

2. Разходи 
Средствата, постъпили като годишен финансов резултат на ЦНИП при УАСГ 

от договори с външни възложители по т.1.3 се разпределят както следва: 

2.1 Административни разходи на обслужващата организация (ЦНИП при 
УАСГ)  

(1) Административните разходи на обслужващата организация (ЦНИП при 
УАСГ)  са 40% от постъпилите средства, като годишен финансов резултат, но не по 
малко от 45000 лв. 

(2) Административните разходи се разпределят за основна работна заплата и 
допълнителните възнаграждения на щатните служители на ЦНИП при УАСГ и 
материални разходи за осъществяване на присъщата на ЦНИП дейност  (консумативи, 
софтуер, оборудване и др.) 

(3) Средствата за административни разходи на обслужващата организация се 
разпределят с решение на Управителния съвет на ЦНИП след установяване на 
финансовия резултат за календарната година; 

2.2 Отчисления за базовата организация (УАСГ)  
(1) Отчисленията за базовата организация са  40% от постъпилите средства, 

като годишен финансов резултат. 
(2)  Отчисленията се разпределят както следва: 

а) Отчисления за изплащане на данък върху приходите; 
б) Отчисления за формиране на основен резерв; 
в) Отчисления за резерв на работна заплата; 
г) Отчисления за формиране на фонд стопански риск; 
д)Отчисления за закупуване на лабораторно оборудване за 

осъществяване на присъщата на ЦНИП научна дейност и подпомагане на учебния 
процес в УАСГ; 

е) Отчисления за акредитиране на звената с лицензионни режими 



2.3. Отчисления за поощряване на научно изследователската дейност  
(1) Отчисленията за поощряване на научно изследователската дейност са  20% 

от постъпилите средства, като годишен финансов резултат. 
(2) Отчисленията се разпределят както следва: 

а) Поощряване на научно-изследователска дейност на млади научни 
работници, членове на творческите колективи – 10%. 

б) Обслужване на системата по управление на качеството – 6% 
в) Отчисления за закупуване на лабораторно оборудване за 

осъществяване на присъщата на ЦНИП научна дейност и подпомагане на учебния 
процес в УАСГ – 4%; 

(3) Средствата за поощряване на научно изследователската дейност се 
разпределят с решение на Управителния съвет на ЦНИП след установяване на 
финансовия резултат за календарната година; 

 
ІІ. Разпределение на постъпилите средства от договори за научни 

изследвания 
1. От постъпления по договори, финансирани от субсидията за присъщата 

на висшето училище научно изследователска дейност 
(1) От постъпленията по договорите, финансирани от субсидията за присъщата 

на висшето училище научно изследователска дейност се отчисляват до 10 % за 
обслужващата организация (ЦНИП при УАСГ) в зависимост от конкретните условия на 
договора. 

(2) Направените отчисления по се разпределят за работна заплата и 
допълнителните възнаграждения на щатните служители на ЦНИП при УАСГ, 
материални разходи за осъществяване на присъщата на ЦНИП дейност  (консумативи, 
софтуер, оборудване и др.), за поощряване на научно-изследователска дейност на млади 
научни работници, членове на творческите колективи и за закупуване на лабораторно 
оборудване за осъществяване на присъщата на ЦНИП научна дейност и подпомагане на 
учебния процес в УАСГ 

(4) Направените отчисления се разпределят с решение на Управителния съвет 
на ЦНИП след установяване на финансовия резултат за календарната година; 

2. От постъпления по договори, фиансирани от Министерството на 
образованието, младежта и науката 

(1) От постъпленията по договорите, финансирани от Министерството на 
образованието, младежта и науката  се извършват отчисления в съответствие с 
условията на договора 

(2) Направените отчисления се разпределят както следва: 
а) 90 % за обслужващата организация (ЦНИП при УАСГ), 



б) 10 % за базовата организация (УАСГ). 
(3) Направените отчисления по т.а) се разпределят за работна заплата и 

допълнителните възнаграждения на щатните служители на ЦНИП при УАСГ, 
материални разходи за осъществяване на присъщата на ЦНИП дейност  (консумативи, 
софтуер, оборудване и др.) и за поощряване на научно-изследователска дейност на 
млади научни работници, членове на творческите колективи 

(4) Направените отчисления по т.б) се разпределят за закупуване на 
лабораторно оборудване за осъществяване на присъщата на ЦНИП научна дейност и 
подпомагане на учебния процес в УАСГ 

(5) Направените отчисления се разпределят с решение на Управителния съвет 
на ЦНИП след установяване на финансовия резултат за календарната година; 

3. От постъпления по договори, фиансирани от Фонд научни изследвания 
(1) От постъпленията по договорите, финансирани от Фонд научни 

изследвания  се правят отчисления за обслужващата организация (ЦНИП при УАСГ), в 
съответствие с условията на договора с ФНИ. 

 (2) Направените отчисления се разпределят за работна заплата и 
допълнителните възнаграждения на щатните служители на ЦНИП при УАСГ, 
материални разходи за осъществяване на присъщата на ЦНИП дейност  (консумативи, 
софтуер, оборудване и др.) и за поощряване на научно-изследователска дейност на 
млади научни работници, членове на творческите колективи 

 (3) Направените отчисления се разпределят с решение на Управителния съвет 
на ЦНИП след установяване на финансовия резултат за календарната година; 

 
ІІІ. Разпределение на постъпилите средства от договори с външни 

възложители за оценка на съответствието на строителните продукти 
(1) От постъпленията по договори с външни възложители за оценка на 

съответствието на строителните продукти  се отчисляват: 
а) 10 % за обслужващата организация (ЦНИП при УАСГ), 
б) 10 % се заделят за поддържане на акредитацията и обучение на 

одитори. 
(2) Направените отчисления по т.а) се разпределят за работна заплата и 

допълнителните възнаграждения на щатните служители на ЦНИП при УАСГ, 
материални разходи за осъществяване на присъщата на ЦНИП дейност  (консумативи, 
софтуер, оборудване и др.) и за поощряване на научно-изследователска дейност на 
млади научни работници, членове на творческите колективи работили по оценка на 
съответствито 

(3) Направените отчисления по т.б) се разпределят за поддържане на 
акредитацията в МРРБ и Европейската комисия и обучение на лицензираните одитори; 



(4) Направените отчисления се разпределят с решение на Управителния съвет 
на ЦНИП след установяване на финансовия резултат за календарната година; 

 
ІV. Разпределение на постъпилите средства от договори с външни 

възложители за провеждане на изпитвателна дейност в лабораториите и 
издаване на протоколи 

(1) От постъпленията по договори с външни възложители за провеждане на 
изпитвателна дейност в лабораториите  се отчисляват: 

а) за обслужващата организация (ЦНИП при УАСГ) – по схемата, 
представена в раздел І, т. 1.1 въз основа на реализирания обем от лабораторията в 
рамките на календарната година (финансови постъпления); 

б) 10 % се заделят за поддържане на акредитацията, но не по-малко от 
3000 лв. за календарна година . 

(2) Направените отчисления по т.а) се разпределят за работна заплата на 
щатните служители на ЦНИП при УАСГ, материални разходи за осъществяване на 
присъщата на ЦНИП дейност  (консумативи, софтуер и др.); 

(3) Направените отчисления по т.б) се заделят за поддържане на акредитацията 
в Българска служба за акредитация и за закупуване на ново лабораторно оборудване; 

(4) Направените отчисления се разпределят с решение на Управителния съвет 
на ЦНИП след установяване на финансовия резултат за календарната година; 

 
 


