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УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА  

 

 

 

ПРИЕМАНЕ/УТВЪРЖДАВАНЕ 

 

Приел/Утвърдил (име, длъжност) Подпис Дата 

Настоятелство на НБУ Председател на 

Настоятелството  на 

НБУ: 

                (п.) 

 

 

08.06.2019 г. 

Съгласувал: Комисия/име, длъжност Подпис Дата 

Комисия по наредбите На Председателя на 

Комисията по 

наредбите: 

                (п.) 

 

 

22.05.2019 г. 

Изготвил: екип/ име, длъжност Подпис Дата 

д-р Георги Текев – Изп. директор на НБУ  

Румяна Каменова – Гл. юрисконсулт 

На Председателя на 

екипа: 

                (п.) 

 

21.05.2019 г. 

 

 

КОНТРОЛ НА ИЗДАНИЯТА 

 

№ Дата на 

издание 

Дата на влизане в 

сила 

Кратко описание Засегнати 

страни 

1 30.11.1999 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

30.11.1999 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

2 26.05.2000 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

26.05.2000 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

3 26.11.2001 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

26.11.2001 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

4 01.12.2003 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

01.12.2003 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

5 22.11.2004 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

22.11.2004 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

6 21.05.2005 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

21.05.2005 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

7 01.12.2005 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

01.12.2005 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 
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8 26.05.2007 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

26.05.2007 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

9 12.12.2011 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

12.12.2011 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

10 25.03.2013 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

25.03.2013 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

11 05.12.2016 г.  Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

05.12.2016 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

12 24.05.2018 г. 24.05.2018 г. Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

24.05.2018 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

13 08.06.2019 г. 24.06.2019 г. Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Настоятелството от 

08.06.2019 г. 

Всички звена 

и работещи в 

НБУ 

 

 

КОНТРОЛИРАНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ  

 

№ Място на съхранение Вид на носителя   

(хартиен/електронен) 

1 Система Еventis електронен 

2 Правен отдел подписан хартиен оригинал 

3 Интернет страница на НБУ електронен  
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Чл. 1. Тази наредба урежда:  

1. Принципите, процедурите и схемата на планиране, извършване, отчитане и контрол на финансовите 

дейности в Нов български университет (НБУ).  

2. Стопанисването на имуществото на НБУ, придобиването и разпореждането с него, отчетът и 

контролът по съхранението му.  

3. Създаването и управлението на централни фондове за стратегическо развитие, както и на целеви 

фондове, създадени съвместно с други физически и юридически лица. 

 

Чл. 2. Наредбата за финансовата дейност, имуществото и фондовете на НБУ се издава на 

основание Правилника за устройството и дейността на НБУ и се приема от Настоятелството на 

Университета. 

 

II. ФИНАНСОВА СТРУКТУРА НА НБУ 

 

Чл. 3. Финансовата структура на НБУ е изградена на принципите на централизация 

(образуване на централни фондове за стратегическо развитие) и децентрализация (финансиране на 

поддържащата дейност и краткосрочното развитие на университетските структури, и самостоятелно 

привличане на средства по проекти). 

 

Чл. 4. Финансово-обособени единици (ФОЕ) са университетските структури и фондове, 

които имат право на самостоятелно разпореждане с бюджет, утвърден по съответния ред.  

 

Чл. 5. Според начина на финансиране ФОЕ са две категории: 

1. На централно финансиране на базата на защитени планове за разходи:  

 Университетски фондове към Настоятелството 

 Администрацията на Настоятелството  

 Централната  университетска администрация (ЦУА) 

 Централната студентска администрация (ЦСА) 

 Факултетите  

 Департаментите и центровете  

2. На собствено финансиране (за сметка на приходите им) - структури, които имат статут 

на звена на самостоятелна издръжка.  

 

III. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Такси за обучение 

 

Чл. 6. Обучението в НБУ е платено. 

 

Чл. 7. (1) Таксите за обучение и сроковете за внасянето им, както и размерът на процентните 

намаления или увеличения, се утвърждават от Настоятелството. 

(2) Таксите за обучение за продължаващото обучение се утвърждават от Председателския 

съвет на Настоятелството. 
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Чл. 8. Учебната такса е семестриална. В случай, че желае да заплати обучението си за цялата 

година, студентът внася и двете семестриални такси,   като доплаща разликата, ако запише повече 

курсове. 

 

Чл. 9. (1) Учебните такси се образуват, като студентите в бакалавърски и магистърски, и 

докторантите в докторски програми, заплащат: 

а) фиксирана учебна такса, включваща определен брой курсове, специфични за програмата и 

випуска на обучаемите, съгласно програмната схема; 

б) такса за допълнително записани курсове.  

(2) Курсистите, записали курсове от бакалавърски и магистърски програми заплащат 

фиксирана такса за обучение, по-ниска от тази за студентите, а при придобиване на студентски 

статут доплащат натрупаната разлика.  

(3) Свободните курсисти заплащат такса за всеки записан курс. 

 

Чл. 10 (1) В рамките на обучението до завършване на образователната степен студентите 

заплащат семестриалната такса, определена за годината на приема им в НБУ за срок не по-дълъг от 

продължителността на обучението им по учебен план, удължен с една година (5 години за 

бакалаври, 3 години за магистри, 6 години за програма право и 7 години за програма архитектура). 

(2) След изтичане на срока по ал. 1 студентите заплащат обучението си по таксата за випуска, 

с който продължават обучението си. 

  

Чл. 11. (1) Намаления на такси се правят в следните случаи:  

1. за записан брой курсове – 35% намаление върху горницата над учебната такса и два 

аудиторни курса, когато студентите записват курсове от програма, различна от major-програмата и 

когато заплащат две семестриални такси при едновременно обучение в две програми.  

2. за студенти с увреждания (50% и над 50% трайно намалена работоспособност) – 50% 

намаление на семестриалната такса. 

3. за членове на едно семейство, обучаващи се в НБУ (съпрузи, братя, сестри,  родители и 

деца) – 25% намаление на семестриалната такса на втория и всеки следващ член на семейството (по 

реда на започване на обучението в НБУ), записан в НБУ. Намалението не се прилага, когато първият 

записан член на семейството е в дипломантски семестър. 

(2) При заплащане на семестриалната такса студентите ползват едно избрано от тях 

намаление.  

 

Чл. 12. Отмяна на учебната такса или на части от нея се допуска по решение на Комисията 

по изключенията към Председателя на Настоятелството, в следните случаи:    

1. за външни лица с принос в развитието на Университета;  

2. за служители и преподаватели на Университета по предложение на преките им 

ръководители – при положителна оценка за работата им и когато обучението е във връзка с нея.  

  

Чл. 13. (1) При забавяне на плащането таксите се заплащат с процентно увеличение в 

зависимост от просрочването. 

(2) Отмяна на процентното увеличение по ал. 1 става по решение Комисията по изключенията 

към Председателя на Настоятелството. 
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Чл. 14. Възстановяването на семестриалната такса при отписване от семестъра става с 

процентна удръжка по реда, регламентиран в Наредбата за студентите в НБУ. 

 

Чл. 15. Всички останали въпроси, свързани с таксите за обучение в НБУ, се уреждат в 

решението на Настоятелството за учебните, административните и изпитните такси за съответния 

випуск, Наредбата за развитие на административния състав на НБУ и Наредбата за студентите в 

НБУ. 

 

Други източници 

 

Чл. 16. Другите източници за финансиране на НБУ са: 

1. Проекти. Средствата от спечелените от финансово-обособените единици или от тяхно 

име проекти се завеждат на тяхна вътрешна сметка, като за НБУ се правят отчисления в размер на 

10 %. Отчисления не се правят при проекти за финансирания за стипендии, преподавателска и 

студентска мобилност.  

2. Постъпления, реализирани от научноизследователска, творческа и експертно-

консултантска дейност.  

3. Постъпления, реализирани от извършването на стопанска дейност, свързана със 

спецификата на дейността на НБУ като висше училище.  

4. Постъпления от управление на паричните средства на НБУ.  

5. Постъпления от отдадените на външни лица и организации помещения и други активи.  

6. Завещания, дарения и спонсорства.  

 

IV.  БЮДЖЕТ НА НБУ 

 

Чл. 17. (1) Бюджетът на НБУ е планът за приходите и разходите за една учебна година и 

обхваща периода 1 октомври – 30 септември. 

(2) Бюджетът за текущата учебна година и отчетът по утвърдения бюджет за изтеклия 

бюджетен период се приемат от Настоятелството.  

 

Чл. 18. Процедура за съставяне на бюджета:  

1. Финансовите средства на НБУ постъпват в Централния общоуниверситетски фонд 

(ЦОФ) към Настоятелството на НБУ.  

2. Председателският съвет на НБУ утвърждава Рамката на бюджета на НБУ, съгласно 

финансовата политика на Настоятелството и предложенията за планове за разходи на 

ръководителите на централните фондове и университетските структури.  

3. Настоятелството приема Бюджета на НБУ по предложение на Изпълнителния директор. 

 

Чл. 19. Превишаването на приходите над разходите в края на периода преминава като 

наличност в Резерва на НБУ. 

 

Чл. 20. Финансирането на университетските структури за тяхното развитие се извършва и с 

кандидатстване пред Централен фонд за стратегическо развитие и Фонд „Развитие на материалната 

база“.  
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Чл. 21. (1) Звената на самостоятелна издръжка в НБУ са ФОЕ, чийто бюджет се формира от 

приходите от извършваната от тях дейност. 

(2) Всички разходи на ФОЕ на самостоятелна издръжка са за тяхна сметка. 

(3) ФОЕ на самостоятелна издръжка, според статута и дейността им, свързана с реализацията 

на курсове и програми в НБУ, правят следните отчисления за ЦОФ от приходите си:  

1. Със статут  на учебно-практическо и изследователско звено –  10%;  

2. Със статут на център за продължаващо обучение и програма – 15 %.  

(4) ФОЕ на самостоятелна издръжка, правят допълнителни отчисления за ЦОФ в размер на 

10% от приходите си, когато дейността им се извършва на територията на НБУ. 

 

V.  РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТА 

 

Чл. 22. (1) Разпоредителите с бюджетните средства на НБУ са:  

1. Председателят на Настоятелството и членовете на Председателския съвет на 

Настоятелството - за фондовете на Настоятелството, съгласно техните правомощия, утвърдени от 

Настоятелството на НБУ;  

2. Ректорът – за бюджетите на ЦУА, ЦСА, факултетите, департаментите и външните 

проекти;  

3. Изпълнителният директор - за бюджета на Администрацията на Настоятелството;  

4. Деканите - за бюджетите на факултетите и ФОЕ на самостоятелна издръжка към 

факултет, след утвърждаване от Ректора;  

5. Ръководителите на департаменти и центрове - за бюджетите на департаментите и 

центровете, след утвърждаване от Ректора;  

6. Директорите на ЦУА и ЦСА - за бюджетите на отделите на ЦУА и ЦСА, след 

утвърждаване от Ректора; 

7. Директорите на центрове и отдели в Администрацията на Настоятелството – за техните 

бюджети, след утвърждаване от Изпълнителния директор. 

(2) Разпоредителите със средствата на УПИЗ се определят съгласно техните статути. 

(3) Наложителни разходи, невключени в утвърдения план за разходи, се извършват по 

решение на Комисията по изключенията към Председателя на Настоятелството, по предложение на 

ръководителя на съответната структура.  

 

VI.  ЦЕЛЕВИ ФОНДОВЕ 

 

Чл. 23. (1) НБУ, съвместно с други физически и юридически лица, може да създава фондове 

за финансиране на конкретни дейности на университета или на студентски стипендии. 

(2) Целевите фондове се администрират в рамките на бюджета на НБУ, съгласно техните 

статути и волята на дарителите.  

 

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

Чл. 24. (1) Щатното разписание (академичните и другите преподавателски длъжности; 

академичните административни длъжности; длъжностите на мениджърския и административния 

състав и  максималните основни и допълнителни възнаграждения по тях), размерът на хонорарите 

и стипендиите за докторанти се одобряват от Настоятелството.  
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(2) Трудовото възнаграждение на преподавателите на трудов договор в НБУ се определя 

според процентното изпълнение на изискваната от съответната категория преподавателска заетост 

в учебна работа, изследователска или творческа работа, и административна и обществена работа. 

Редът за планиране и отчитане на заетостта, както и санкциите при нейното неизпълнение, са 

уредени в Наредбата за заетостта на преподавателите в НБУ. 

(3) Преподавателите на първи основен трудов договор и служителите в НБУ могат да 

получават допълнително възнаграждение за реализирана допълнителна заетост по реда, предвиден 

в Наредбата за заетостта на преподавателите в НБУ и Системата за атестиране на административния 

състав на НБУ. 

(4) С преподавател и със служител могат да бъдат сключвани допълнителни трудови 

договори с НБУ, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда - при заемане на  академична 

административна длъжност и при спечелен проект. 

  

Чл. 25. Размерът на хонорарите на преподавателите се определя според утвърдените тарифи 

в зависимост от броя на академичните часове и броя на студентите в групата, като:  

1. Към базисния хонорар се прибавя допълнително възнаграждение за хабилитирани 

преподаватели.  

2. Проведените часове над максимално допустимата граница от 16 часа седмично не се 

хоноруват. Изключения се допускат само с разрешение на Комисията по изключенията към 

Председателя на Настоятелството. 

3. Хонорарите се изплащат по справка, включваща: договор за преподавателска дейност, 

подписан от Декана на съответния факултет, отчет за проведени лекции и протокол от изпити. 

 

Чл. 26. Облигационните договори за изработка и поръчка с временно нает персонал в НБУ 

се сключват от членовете на Председателския съвет – съобразно техните правомощия или от 

Ректора и Изпълнителния директор. 

 

Чл. 27. (1) По решение на Настоятелството на НБУ на заслужили почетни професори се 

изплаща пожизнено месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата. 

(2) Членовете на Сенаторския съвет към Настоятелството на НБУ получават пожизнено 

месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати, а член на Сенаторския съвет 

– бивш Председател на Настоятелството – три минимални работни заплати. 

 

VIII. КОМАНДИРОВКИ 

 

Чл. 28. (1) Командировъчните заповеди се подписват от длъжностното лице, което назначава 

съответния преподавател или административен служител. 

(2) Размерът на средствата при командировки се определя съгласно действащите нормативни 

актове. 

(3) Командировъчните разходи се отнасят към съответния бюджет. 

   

IX.  ИМУЩЕСТВО НА  НБУ  

 

Чл. 29. Имуществото на НБУ се състои от право на собственост и други вещни права, права 

върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, дялови участия, вземания и други 

имуществени и неимуществени права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин. 
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Чл. 30. Придобиването и разпореждането с недвижими имоти и ограничени вещни права 

върху недвижими имоти става по решение на Настоятелството, като Изпълнителният директор 

представлява Университета при сключването на договорите. 

  

Чл. 31. (1) Основните средства се завеждат във Финансово-счетоводния отдел на НБУ, 

съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Минималният праг на същественост, под който 

материалните активи се отчитат като текущ разход при добиването им е в размер на 700 лв. 

(2) Материално-отговорните лица се определят в съответствие с длъжностната им 

характеристика. Те носят отговорност за предоставеното им имущество. 

 

Чл. 32. Инвентаризациите на материалните и нематериалните дълготрайни активи на НБУ се 

извършват при спазване на разпоредбите на Закона за счетоводството.  

 

Чл. 33 (1) Настоятелството определя насоките за развитието на материалната база на НБУ.  

(2) Плановете за развитието на материалната база се съставят от Директорския съвет по 

предложение на: Стопански отдел и Центъра за развитие на материалната база (за строителство, 

ремонти и обзавеждане на сградите, помещенията и прилежащите площи), на факултетите (за 

оборудване на аудиториите, УПИЗ и специализираните учебни зали), на департаментите (за 

оборудване на офисите и УПИЗ на департаментите) и на отдел “Информационни технологии” (за 

хардуерни и софтуерни ресурси). 

(3) Председателският съвет обсъжда плановете и предлага на Настоятелството размера на 

средствата от резерва за развитие на материалната база. 

(4) Изпълнителният директор ръководи дейността по развитие на материалната база. 

 

Чл. 34. (1) Ползването на служебните автомобили на НБУ се извършва при спазване на 

правила за ползване на служебните автомобили на НБУ, утвърдени от Изпълнителния директор. 

(2) Автомобилният парк се ръководи от началника на отдел „Транспорт“. 

(3) Персонален автомобил ползват Председателят на Настоятелството, Ректорът и членовете 

на Председателския съвет.  Всички останали автомобили  са оборотни – за служителите, които имат 

право да ползват служебен автомобил, съгласно правилата за ползване на служебните автомобили.  

 

Чл. 35. Служебни мобилни телефони могат да използват лица, определени със заповед на 

Изпълнителния директор.  

 

X.  ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И КОНТРОЛ 

 

Чл. 36. (1) Контролът по изпълнението на бюджета се осъществява от Настоятелството, като 

Изпълнителният директор представя пред Настоятелството Отчет по бюджета за учебната година.  

(2) Годишният финансов контрол на Университета се осъществява от Настоятелството на 

НБУ по доклад на Комисията за финансов контрол към Настоятелството, по следната процедура:  

1. Изпълнителният директор внася Годишния финансов отчет за обсъждане в Комисията за 

финансов контрол към Настоятелството, заедно с одиторския доклад.  

2. Комисията за финансов контрол изготвя доклад и го представя пред Настоятелството за 

одобрение заедно с годишния финансов отчет.  

(3) Месечният финансов контрол на НБУ се осъществява от Изпълнителния директор по 

месечен отчет за приходите и разходите на НБУ, изготвен от главния счетоводител.  
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(4) Изпълнителният директор информира текущо Председателския съвет на НБУ по 

въпросите, свързани с финансите и имуществото на НБУ. 

             

Чл. 37. (1) Разходите, свързани с дейността на НБУ, се отчитат с първичните счетоводни 

документи, съгласно Закона за счетоводството. 

(2) Първичните счетоводни документи се подписват от разпоредителя с бюджетните средства 

на съответното звено.  

 

Чл. 38. (1) Финансово счетоводният отдел на НБУ отговаря за отчитането и контрола върху 

финансите и имуществото на Университета и отговаря за отчитането и контрола върху финансите 

и имуществото на Университета. 

(2) Финансово счетоводният отдел е част от Администрацията на Настоятелството на НБУ и 

се ръководи от Главен счетоводител. 

 

XI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Неуредените в тази наредба отношения се уреждат съгласно Правилника за устройството 

и дейността на НБУ и действащите в страната нормативни актове. 

 

 


