ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

ПРАВИЛНИК
ЗА ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
КЪМ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник регламентира мисията, целите,
структурата, управлението и финансовото осигуряване на дейността на
Лабораторията за научно-приложни изследвания (ЛНПИ) към Висшето
училище по застраховане и финанси, наричано по-нататък „висшето
училище” или „училището”.
Чл. 2. Лабораторията e специализирано научноизследователско
звено в организационно-функционалната структура на висшето училище.
Глава втора
МИСИЯ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Чл. 3. Мисията на ЛНПИ е да определя и осъществява политики в
областта на научно-приложните изследвания във висшето училище и да
подпомага активно икономическото, социалното и политическото развитие
на страната.
Чл. 4. Основните цели на ЛНПИ са следните:
1. да допринася за изграждането на капацитет на академичния състав
на висшето училище за осъществяване на научно-приложни изследвания в
различни области, свързани с образователния и изследователския профил
на училището;
2. да служи като интелектуална банка от идеи за конкретни
разработки по важни икономически, социални и политически въпроси за
страната;
3. да осъществява трансфер на знания от и на националния и
международния научно-технически пазар;
4. да предоставя възможности за съвместни научно-приложни
изследвания с образователни и научни институции в страната,
Европейския съюз и извън него;
5. да осъществява научно-приложно и практически насочено
сътрудничество с национални и международни бизнес партньори;
6. да засилва екипността при извършването на научно-приложни
изследвания и участието на студенти и докторанти във висшето училище в

такива изследвания, както и връзката между тях и образователната дейност
в училището;
7. да активира участието на академичния състав на висшето училище
в научно-приложни изследвания и проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз и национални и международни донорски организации;
8. да съдейства за повишаване качеството на научните изследвания
във висшето училище и по-тясното им обвързване с потребностите на
практиката;
9. да организира и провежда обществено значими форуми с научноприложен характер и публикуване на материалите от тях;
10. да популяризира резултатите от научно-приложните изследвания
във висшето училище сред широката общественост.
Глава трета
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Чл. 5. Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ
включва:
1. програмен съвет;
2. изпълнителен директор;
3. научно-консултативен съвет;
4. програмни направления;
5. програмни директори.
Чл. 6. (1) Програмният съвет на ЛНПИ се избира от настоятелството
на висшето училище по предложение на неговия председател.
(2) Председател на програмния съвет е председателят на
настоятелството на висшето училище, а научен секретар  ректорът на
училището.
(3) В състава на съвета по ал. 1 се включват директорите на
програмните направления към лабораторията, ръководители на бизнес
организации, политици и други лица, определящи дневния ред на
обществото.
(4) Програмният съвет по ал. 1:
1. определя стратегията и политиката на ЛНПИ;
2. приема ежегодни бизнес планове на лабораторията и отчети за
тяхното изпълнение;
3. отчита дейността си пред настоятелството на висшето училище;
4. осъществява и други дейности, свързани с работата на
лабораторията.
Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на ЛНПИ се назначава от
ректора на висшето училище след съгласуване с неговото настоятелство.
(2) Изпълнителният директор на ЛНПИ:
1. осъществява висшия мениджмънт на лабораторията;

2. организира изпълнението на взетите решения от програмния и
научно-консултативния съвет на лабораторията;
3. представлява лабораторията пред физически и юридически лица в
страната и чужбина;
4. сключва договори с участниците в изпълнението на научноприложни изследвания и проекти от отделните програмни направления
към лабораторията;
5. определя възнагражденията на участвалите лица в осъществените
научно-приложни изследвания от отделните програмни направления към
лабораторията в зависимост от приноса им в такива изследвания.
Чл. 8. (1) Научно-консултативният съвет на ЛНПИ се избира от
академичния съвет на висшето училище по предложение на ректора на
висшето училище.
(2) Председател на научно-консултативния съвет е ректорът, а
научен секретар на съвета  заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантско обучение на висшето училище.
(3) В състава на научно-консултативния съвет по ал. 1 се включват
преподаватели във висшето училище, изтъкнати учени от други висши
училища и научни институции в страната и чужбина и представители на
практиката.
(4) Научно-консултативният съвет на ЛНПИ:
1. приема годишни и средносрочни планове за научно-приложните
изследвания във висшето училище и отчети за тяхното изпълнение;
2. предлага при необходимост на програмния съвет на ЛНПИ
финансовото осигуряване на конкретни научни изследвания и проекти;
3. осъществява и други дейности, свързани с работата на
лабораторията.
Чл. 9. (1) Програмните направления към ЛНПИ са:
1. икономика;
2. финанси и финансов мениджмънт;
3. бизнес мениджмънт и маркетинг;
4. застраховане и пенсионно осигуряване;
5. информационни и комуникационни технологии.
(2) Конкретните области на научно-приложните изследвания на
отделните програмни направления се определят от изпълнителния
директор на ЛНПИ.
Чл. 10. (1) Директорите на програмните направления по чл. 9, ал. 1
се назначават със заповед на ректора на висшето училище.
(2) Програмните директори по ал. 1:
1. ръководят цялостната дейност на съответните програмни
направления и носят отговорност за нея;
2. осъществяват заедно с членовете на програмните направления
проучвания за разработване на конкретни научно-приложни изследвания и
проекти в областта на ръководените от тях направления;

3. предлагат на научно-консултативния съвет на ЛНПИ конкретни
научни изследвания и проекти за включване в годишните и
средносрочните планове за работата на отделните програмни направления;
4. предлагат на ректора възнагражденията на участвалите лица в
осъществяването на научно-приложни изследвания и проекти.
Глава четвърта
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Чл. 11. (1). Лабораторията за научно-приложни изследвания към
ВУЗФ има собствена сметка, по която постъпват средства от:
1. осъществените научно-приложни изследвания по договори с
конкретни бизнес организации и други институции;
2. изпълнението на образователни и изследователски проекти,
финансирани по програми на Европейския съюз и национални и
международни донорски организации;
3. дарения от физически и юридически лица в страната и чужбина;
4. други целеви средства.
(2). Средствата по сметката на лабораторията се използват за:
1. възнаграждения на участвалите лица в изпълнението на конкретни
научно-приложни изследвания и проекти от лабораторията;
2. командировки в страната и чужбина във връзка с дейността на
лабораторията;
4. други плащания, свързани с дейността на лабораторията и на
програмните направления към нея.
Чл. 12. Разпоредител със средствата по сметката на лабораторията е
нейният изпълнителен директор.
Правилникът е приет на заседание на академичния съвет с Протокол
№ 4 от 26.07.2018 г.

