АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
ПРАВИЛНИК
за научноизследователската дейност
на Аграрния университет – Пловдив
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник регламентира основните положения, свързани със
стратегията, приоритетите, организацията, управлението и финансирането на
научноизследователската дейност (НИД) в Аграрния университет – Пловдив, в
съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Закон за развитието на
академичния състав в република България, Закона за насърчаване на научните
изследвания (ЗННИ), Правилника за устройството, дейността и управлението на АУ и
нормативните документи на МС и МОМН.
II. СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И НАПРАВЛЕНИЯ
Чл. 2. Стратегията за развитието на научноизследователската дейност в АУ –
Пловдив се съобразява с: традициите и опита в осъществяването на научните
изследвания в Университета и степента на развитие на различните тематични
направления; насочване на изследователската дейност към актуални и значими
проблеми на националното и регионалното развитие в контекста на общоевропейските
и глобалните процеси; развитието на интегративните връзки между изследователската
и учебната дейност с цел да се гарантира обучение, основано на съвременните
постижения в съответната научна област; реалностите в областта на финансирането на
научните изследвания и в частност на университетската наука.
Чл. 3. Основна цел на научната политика на академичното ръководство е да се
осигури разгръщане и по-ефективно използване на наличния потенциал на академичния
състав, за осъществяване на качествени теоретични и научно приложни изследвания в
съответствие с потребностите на обучението и обслужването на практиката.
Възможностите за реализацията са гарантирани от: наличието на висококвалифициран
академичен състав; качествено формиран състав от докторанти; благоприятна среда за
интензивен научен живот и възможности за научно общуване и научноизследователска
дейност; лична мотивация на преподавателите.
Чл. 4. (1) НИД в АУ е подчинена на националните приоритети в областта на
растениевъдството и животновъдството, растителната защита и екологията, аграрната
икономика, земеделската техника и съвременните технологии, образованието и
квалификацията на кадрите в селското стопанство.
(2) НИД обхваща фундаментални и приложни научни изследвания, както и
разпространението и внедряването на техните резултати в практиката.
Чл. 5. Основни форми за осъществяване на научноизследователската дейност са:
Конкурси: за реализиране на средствата, отпуснати целево от Държавния
бюджет за научна дейност; към Националния фонд за научни изследвания – МОМН; по
линия на Програмата за развитие на селските райони; по линия на международното
научно сътрудничество в рамките на Европейската общност и други международни
организации; в рамките на междууниверситетското сътрудничество, финансирани от
държавни институции, университети, лаборатории, фирми – спонсори, фондации или
неправителствени организации.

Краткосрочни и дългосрочни специализации по научни програми.
Научни форуми, конгреси, симпозиуми, конференции и дискусии.
Гостуване на преподавателите от АУ като лектори, консултанти и експерти по
покана на чуждестранни висши училища и научноизследователски центрове.
Участие в специализирани изложения.
Разпространение на научните резултати в научни издания.
Внедрителска дейност.
Издателска дейност.
Чл. 6. НИД се извършва на договорни начала, като страна от сключения договор
е Аграрният университет – Пловдив.
Чл. 7. НИД се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност,
достъпност и приложимост.
Чл. 8. (1) Аграрният университет – Пловдив насърчава научните изследвания с
доказана обществена значимост и международно признание.
(2) Насърчаването на НИД обхваща финансовото стимулиране на научните
изследвания, създаването на условия за рационално използване на научния потенциал и
неговото развитие в съответствие с приоритетните насоки за развитие на АУ.
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Чл. 9. НИД в АУ – Пловдив се организира на територията на неговите
структурни звена: факултети, департамент, катедри, лаборатории и учебно-опитна и
внедрителска база (УОВБ).
Чл. 10. (1) НИД се осъществява от отделни членове на академичния състав или
от специализирани катедрени, факултетни и интердисциплинарни научни колективи с
участието на студенти, докторанти и специализанти начело с ръководителя на научния
колектив.
(2) В авторските колективи по научноизследователски теми при необходимост
могат да се привличат и учени от други научни звена. Условията и редът на тяхното
участие, дейността и освобождаването им се регламентира в Кодекса на труда и
Правилника за устройството и дейността на Аграрния университет – Пловдив.
(3) АУ планира и провежда съвместни научни изследвания и творчески прояви с
други висши училища, научни и творчески организации, институти и фирми от
страната и чужбина на основата на предварително сключени договори.
Чл. 11. (1) Органите, които управляват, планират, координират и контролират
цялостната НИД на АУ, са: Академичния съвет, зам. ректора по НД,
Научноизследователския
център,
Университетската
комисия
по
научноизследователската дейност (УКНИД), факултетните и катедрените съвети.
(2) УС на НИЦ изпълнява ролята на УКНИД
Чл. 12. (1) Зам.-ректорът по НИД координира научно-изследователската дейност
между факултетите, НИЦ, Лабораторния комплекс и Учебно-опитната и внедрителска
база и участва в дейността на постоянните и временните комисии.
(2) Академичният съвет на АУ утвърждава:
Управителен съвет на НИЦ.
Вътрешните правила и насоки за дейността на структурните звена.
(3) УКНИД има следните функции:

Регламентира условията и реда за изразходване на средствата, отпуснати целево
от държавния бюджет за научна, художественотворческа и издателска дейност на АУ.
Подпомага подготовката и осъществяването на интердисциплинарни и
международни проекти и програми, за което се отчита пред Ректора и Академичния
съвет.
Координира, контролира и прави предложения за ефективното използване на
уникалната апаратура на Лабораторния комплекс в Университета и принадлежащите на
АУ бази.
Обсъжда и предлага на АС Правилник за дейността на Лабораторния комплекс и
други вътрешни нормативни актове.
Координира, контролира и прави предложения на заявките за нова апаратура и
консумативи.
Информира академичната общност за научни форуми от национален и
международен мащаб и координира работата си с Центъра за европейска интеграция,
международна дейност и връзки с обществеността на АУ – Пловдив.
Контролира издателската дейност на АУ.
(4) Дейността на Университетската комисията по НИД е открита за
академичната общност.
(5) Дейността на НИЦ се регламентира от Правилник за устройството и
дейността на Научноизследователския център на АУ – Пловдив.
Чл. 13. НИД в АУ ежегодно се планира и отчита по звена и на
общоуниверситетско равнище. Академичният съвет приема доклада за научната работа,
включен в годишния отчет на Ректора, или на отделно заседание на Академичния
съвет, представен от зам.-ректора по НИД.
IV. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 14. Развитието на международното научно сътрудничество и включването
на АУ в общоевропейското изследователско пространство и в рамковите програми на
Европейския съюз са приоритет в дейността на АУ и се осъществяват чрез:
Участие в международни научни проекти и в съвместни научни разработки с
чуждестранни университети.
Краткосрочни и дългосрочни специализации по международни програми по
линия на фондации и покани от университети.
Участие в научни международни прояви.
Гостуване на преподавателите от АУ като лектори, консултанти и експерти по
покана на чуждестранни висши училища и научноизследователски центрове.
Организиране и съорганизиране на международни научни форуми, конгреси,
симпозиуми и дискусии.
Публикации в международни научни издания.
Участия в редколегии на международни научни издания.
Чл. 15. Дейността по международното научно сътрудничество се регламентира
от Правилника за дейността на Центъра за европейска интеграция, международна
дейност и връзки с обществеността на АУ – Пловдив.
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Чл. 16. (1) Участието на студентите, докторантите и специализантите в
научноизследователската дейност на АУ се организира в съответствие с Правилника за
организация на научноизследователска работа на АУ;
(2)
Участието
на
студенти,
докторанти
и
специализанти
в
научноизследователската дейност на АУ и самостоятелното разработване на
дисертационни трудове се регламентират в Наредба за прием, обучение и движение на
студенти, специализанти и докторанти в Аграрния университет – Пловдив.
VI. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 17. (1) НИД се финансира от:
Средства, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на висшите
училища научна и художествено-творческа дейност.
Спечелени конкурси от национални фондове: „Структурните фондове”, „Научни
изследвания”, „Развитие на селските райони, „Технологично обновление” и др.
Международни конкурси.
Собствени фондове.
Договори с външни организации, спонсорства и др. постъпления (съгласно с чл.
90 и чл. 91 от ЗВО).
Приходите от НИД и от внедрителската дейност.
(2) Условията и редът за разпределение и изразходване на средствата от целевата
субсидия на републиканския бюджет за АУ се определя от Наредба № 9 от 08.08.2003 г.
на МОМН за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата,
отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или
художествено-творческа дейност, които ежегодно се актуализират.
(3) Средствата и поименен списък на заявената апаратура за научни изследвания
по проектите се одобряват от Академичния съвет.
Чл. 18. (1) Контролът върху изразходване на средствата, отпуснати целево от
Държавния бюджет за научна дейност, се осъществява чрез Система за оценка,
наблюдение и отчитане на научните проекти, одобрена от МОМН.
(2) Комисията по научноизследователската дейност контролира приходите и
разходите на средствата за цялостната научноизследователска дейност на АУ и
ежегодно отчита пред Академичния съвет разпределението и усвояването на тези
средства.
Чл. 19. (1) АУ популяризира резултатите от НИД чрез публикуването им:
В национални научни списания.
В международни научни списания.
В научното списание на АУ – „Аграрни науки”.
В сборника „Научни трудове” на АУ – Пловдив.
VII. НАУЧНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА АГРАРНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
Чл. 20. Научното развитие е длъжностно задължение и лична отговорност на
всеки член на академичния състав.
Чл. 21. Целите на научното развитие на академичния състав са:
Осигуряване на учебната, научната и други дейности, специфични за АУ, с
висококвалифициран академичен състав.

Поддържане и повишаване на качеството на обучение и равнището на
академичния състав.
Стимулиране на творческото развитие и научното израстване за разгръщане на
индивидуалния потенциал на всеки член на академичния състав като участник в
образователния процес и страна в трудовоправните отношения.
Чл. 22. Научното развитие на академичния състав се постига чрез:
Придобиване на научна степен.
Повишаване в научно звание.
Продуциране на научно-публикационна дейност.
Участие в реализацията на научни проекти с теоретичен и/или приложен
характер.
Патентовани открития, изобретения, иновационни продукти.
Продължаващо обучение и повишаване на квалификацията в курсове,
специализации, семинари, дискусии, научни форуми и др.
Постигнато качество на обучение, потвърдено от обучавани и потребители.
Чл. 23. Условията и редът за обявяване и провеждане на конкурсните процедури
и назначаването на лица за заемане на научно-преподавателски длъжности в
академичния състав на Аграрния университет се регламентират в Правилника за
устройството и дейността на Аграрния университет – Пловдив.
Чл. 24. Всеки факултет разработва програма за научното развитие на
академичния си състав.
Чл. 25. (1) Научното развитие на академичния състав се контролира и оценява
чрез атестиране по определени критерии, показатели и процедури, регламентирани в
Правилата за атестиране на научно-преподавателския състав в АУ – Пловдив”.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на Аграрния университет
– Пловдив на 09.05.2012 год. с Протокол № 9.

