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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

ПРАВИЛА 
за работа на лабораториите в УАСГ  

 
1. Научно изследователските и изпитвателни лаборатории са в състава на 

академичните звена на УАСГ. Те се създават с цел да извършват научна, учебно-
изследователска, иновационна, проектантска, консултантска и приложна дейност на 
базата на договори, както и да участват и подпомагат учебния процес. 

2. В научно изследователските, научно приложните и изпитвателни 
лаборатории участва научно-преподавателски и помощно-технически персонал на 
УАСГ, както и назначен персонал по щата на ЦНИП за реализирането на отделни 
договори. 

3. Всички договори с външни възложители и договори по научно-
изследователски теми, изпълнявани в лабораторията се обслужват от ЦНИП при УАСГ 

4. Всички договори с външни възложители, както и трудово-правните 
отношения с персонала от щата на ЦНИП, се уреждат в Правилник за устройство и 
дейност на ЦНИП при УАСГ. 

5. В зависимост от предмета на дейност лабораториите могат да бъдат: 
5.1. Научноизследователска лаборатория /НИЛ/ – звено с основен предмет 

на дейност научни изследвания и разработки, свързани с учебното и научното 
направление на академичното звено. 

5.2. Научно-приложна лаборатория /НПЛ/ – звено, съчетаващо 
научноизследователска, иновационна, внедрителска и производствена дейност, 
практическо обучение на студентите. 

5.3. Изпитвателна лаборатория /ИЛ/ – специализирана лаборатория, 
акредитирана по съответния ред за изпитвания и оценяване на изделия и дейности. 

6. При създаване на лаборатория Академичният съвет определя нейния статут: 
6.1. Катедрен (департаментен) статут - когато основният и състав еформиран 

от научно-преподавателски и помощно-технически персонал от една 
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катедра/департамент. Лабораторията може да има обособена материална база в рамките 
на катедрата/департамента. Ръководителят на лабораторията и персоналът и са пряко 
подчинени на ръководителя на катедрата (департамента). 

6.2. Факултетен статут - когато основният и състав е формиран от научно-
преподавателски и помощно-технически персонал от повече от една катедра в рамките 
на факултета. Лабораторията има обособена материална база в рамките на факултета. 
Ръководителят и персоналът и са пряко подчинени на декана на факултета. 
Ръководителят на лабораторията има права по отношение на въпросите на договорната, 
кадровата и административната дейност. 

6.3. Университетски статут - когато основният и състав е формиран от научно-
преподавателски и помощно-технически персонал от повече от един факултет. 
Лабораторията има обособена материална база и е на пряко подчинение на Зам.-ректора 
по научно изследователската и проектантска дейност. 

7. Ръководителят на лабораторията отговаря непосредствено за организацията 
на работата и резултатите от нея, съблюдаване на актуалните нормативни документи и 
стандарти и е пряк ръководител на персонала от щата и . Той координира тематиката, 
договорната и съпътстващите я дейности, организира съвместната работа с 
академичното звено. 

8. Предложение за създаване на лаборатория се внася в АС по следния ред: 
8.1. Предложението може да бъде направено от: 
8.1.1. При катедрен статут – от Ръководителя на катедрата, общност от членове 

на катедрата и/или хабилитирано лице със съответна дългогодишна дейност. 
Предложението се обсъжда от катедрения съвет и при положително становище се внася 
във Факултетния съвет за решение. Решението на Факултетния съвет се представя на 
Зам.-ректора по научно изследователската и проектантска дейност от Декана на 
факултета. 

8.1.2. При факултетен статут – от Декана на факултета или общност от научно- 
преподавателския персонал на факултета.  Предложението се обсъжда от Факултетния 
съвет и при положително становище се представя на Зам.-ректора по научно 
изследователската и проектантска дейност от Декана на факултета. 

8.1.3. При университетски статут – от Ректора, зам.-ректора по НИПД и 
общност от научно- преподавателския персонал .  

8.2. Предложението се изготвя писмено при наличие на следните условия: 
8.2.1. Оформена общност от членове на академичното звено с научна и 

професионална квалификация, с установена дейност в дадено научно или учебно 
направление. 

8.2.2. Възможност за обособяване на материална база в рамките на звеното – 
лабораторни помещения, машини и апарати, обзавеждане. 
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8.2.3 Характеристика и обем на осъществяваната учебна работа в 
лабораторията. 

8.2.4. Финансова осигуреност с договори най-малко за 6-месечен период. 
8.3. Зам.-ректорът по НИПД внася съответното предложение за обсъждане в 

Академичен съвет. Предложението трябва да съдържа наименование, научно 
направление и предмет на дейност на лабораторията; изискваните условия по т. 8.2., 
списък на членовете и предложение за ръководител. 

8.4 Ръководител на лаборатория с факултетен и университетски статут може 
да бъде само хабилитирано лице или лице с научна степен на трудов договор в УАСГ. 

8.5. На основание на приетото решение на Академичния съвет ректорът на 
УАСГ издава заповед за разкриване на лабораторията и назначаване на ръководител. 

8.6 Предложения до ректора за освобождаване и назначаване на ръководител 
на лаборатория се правят: от Факултетния съвет – за лабораториите с катедрен и 
факултетен статут, и от зам.-ректора по НИПД – за лабораториите с университетски 
статут. 

8.7. Предложение за размера и за изменението на допълнителното 
възнаграждение за ръководна длъжност на ръководителите на лаборатории се прави в 
зависимост от статута: от декана – за лабораториите с катедрен и факултетен статут, и 
от зам.-ректора по НИПД – за лабораториите с университетски статут. 

9. Закриването на лаборатория става по реда на създаването и при наличие 
поне на едно от следните условия: 

9.1. Липса на достатъчна действаща договорна тематика в продължение на 
повече от 6 месеца. 

9.2. Откъсване от учебния процес и от дейността на академичното звено. 
9.3. Нарушения на действащата нормативна уредба. 
10. В решението на Академичния съвет и заповедта на ректора за закриване се 

посочва академично звено – приемник на закритата лаборатория. 
11. В срок до един месец ръководителят на лабораторията предава на посочен 

представител на звеното-приемник основните средства, материали, оборудване. 
Членовете на бившата лаборатория от щата на УАСГ ползват с предимство тези 
средства и материали. 

12. Действащите договори в момента на закриване на лабораторията 
преминават към звеното-приемник, като ръководителите и членовете на колективите им 
продължават да изпълняват поетите задължения до тяхното приключване. 

13. Всяка лаборатория поддържа собствена страница на сайта на УАСГ и е 
задължена своевременно да актуализира представената информация относно персонала 
на лабораторията, възможни видове дейности, реализирани договори в последните три 
години и др. 
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14. Ръководителят на лабораторията е задължен да извършва необходимите 
проучвания, организация по подготовка на документите и  участие в конкурси с цел 
обезпечаване дейността на лабораторията с присъщата и договорна тематика от външни 
възложители или научно изследователски теми по различни конкурси. 

15. Всяка лаборатория извършва своята дейност в съответствие с изискванията 
на актуалната нормативна база. 

16. Разпределението на постъпилите по договори средства се осъществява в 
съответствие с Правилника за устройство и дейност на ЦНИП при УАСГ. 

17. Лабораториите отчитат ежегодно дейността си в звената, към които се 
числят. До 28.02. ръководителите на лабораториите представят на зам.- ректора по 
НИПД отчет за предходната календарна година, приет от съвета на съответното звено. 
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