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Наименование на документа Право- 

мощие 

на 

Издание Разпределение на контролирани 

екземпляри № Дата 

1 2 3 4 5 

Правилник за устройството и дейността на НБУ  Н 39 08.06.2019 Хартиен оригинал –  Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

Система за управление на качеството АС 2 29.11.2016 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

Наръчник на системата за управление на качеството в НБУ  АС 1 18.12.2018 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
        Приложение: Политика по качество 

Процедури     

Процедура за вътрешен одит АС 1 18.12.2018 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

Наредби по прилагане на правилника за устройството и дейността на НБУ     

1. Наредба за финансовата дейност, имуществото и фондовете на НБУ Н 13 08.06.2019 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
1.1. Наредба за проектната дейност на НБУ – външни проекти 

1.1.1. Предложение за кандидатстване по външен проект и Проекто-бюджет 

1.1.2. Отчет за изпълнението на външен проект 

1.2. Процедура за администриране на мобилностите по програма „Еразъм+“ 2014-2020 г. 

2. Наредба за учебния процес в НБУ АС 15 24.09.2019 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
2.1. Стандарт за учебна програма, аудиторен и тренингов курс 

2.2. Критерии за приемане на учебна програма 

2.3. Програмна схема за съответния випуск 

2.4. Процедура за обучение на докторанти 

2.5. Стандарт за електронно обучение в курс 

2.6. Стандарт за дистанционно обучение 

2.7. Процедура за въвеждане, съхранение и проверка на изпитни студентски протоколи  

2.8. Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен 

Програмна схема и стандарт за включените кредити в семестриалната учебна такса випуск 

2017/2018 г. 

3. Наредба за студентите в НБУ АС 14 24.09.2019 Хартиен оригинал – Правен отдел 
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3.1. Процедура за обслужване на кандидат-студенти и студенти Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 3.2. Процедура за признаване от НБУ на придобита в чужбина степен на висше образование  

3.3. Стипендии на НБУ и процедури за присъждане 

3.4. Процедура за здравно осигуряване на студентите в НБУ 

3.5. Процедура за осигуряване на студентски труд и стаж 

4. Наредба за развитие на академичния състав на НБУ Н 19 03.12.2018 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
4.1. Процедура за дългосрочно атестиране на преподаватели в НБУ (асистент, главен асистент и 

доцент) 

4.2. Минимални национални изисквания и изисквания на НБУ, на които трябва да отговарят кандидатите 

за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, 

„доцент“ и „професор“ 

4.3. Oбразец за структура на рецензия/становище по конкурс за заемане на академичните длъжности 

доцент и професор в НБУ 

4.4. Oбразец за структура на рецензия по конкурс за придобиване на образователната и научна степен 

"доктор" и научната степен "доктор на науките" в НБУ 

4.5.  Образец за структура на становище по конкурс за придобиване на образователната и научна степен 

"доктор" и научната степен "доктор на науките" в НБУ 

5. Наредба за заетостта на преподавателите в НБУ Н 9 03.12.2018 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
5.1. Приложение 1А - Изисквания за видовете работа и процедура за планиране, отчитане и оценяване 

на основната заетост на преподавателите на трудов договор в НБУ 

5.2. Приложение 1Б - Личен формуляр за планиране, отчитане и оценяване на годишната основна заетост 

на преподавател на трудов договор в НБУ 

5.3. Приложение 1В - Алгоритъм за определяне на основното месечно трудово възнаграждение на 

преподавателите в НБУ 

5.4. Приложение 2А - Критерии и процедура за атестиране на годишната допълнителна заетост на 

преподавателите на трудов договор в НБУ 

5.5. Приложение 2Б - Формуляр за атестиране на годишната допълнителна заетост на преподавателите 

на трудов договор в НБУ 

6. Система за атестиране на административния състав на НБУ ПрН 4 01.10.2013 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
6.1. Алгоритъм за определяне на основното месечно възнаграждение 

6.2. Атестиращи 

6.3. Атестационна карта 

7. Наредба за издателската дейност на НБУ АС 5 19.02.2019 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
7.1. Стандарт за запазения знак на НБУ 

7.2. Формуляр за кандидатстване пред Издателския съвет на НБУ за издаване на общоуниверситетско, 

https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4-1-nras-pril1-pdapinbu-04-06-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4-1-nras-pril1-pdapinbu-04-06-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4-5-nras-pril5-osrskzaddp-05-12-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4-5-nras-pril5-osrskzaddp-05-12-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4.6._NRAS_pril6_OSRKPONSDNSDN.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4.6._NRAS_pril6_OSRKPONSDNSDN.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.7._Statut_na_Fond_Akademichen_Orkestar_Orfeus.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.7._Statut_na_Fond_Akademichen_Orkestar_Orfeus.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4.7._NRAS_pril7_OSSKPONSDNSDN.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4.7._NRAS_pril7_OSSKPONSDNSDN.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.7._Statut_na_Fond_Akademichen_Orkestar_Orfeus.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.7._Statut_na_Fond_Akademichen_Orkestar_Orfeus.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.5/5-nzp-03-06-2017.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.5/5-1-1-nzp-pril-1-a-ivrppooozptd-03-06-2017.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.5/5-1-1-nzp-pril-1-a-ivrppooozptd-03-06-2017.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.5/5.1.3._NZP_pril_1V_AOOMTVP_01.12.2014.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.5/5.1.3._NZP_pril_1V_AOOMTVP_01.12.2014.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.5/5-2-1-nzp-pril-2-a-kpagdzptd-03-06-2017.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.5/5-2-1-nzp-pril-2-a-kpagdzptd-03-06-2017.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.5/5-2-2-nzp-pril-2-b-fagdzptd-30-05-2015.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.5/5-2-2-nzp-pril-2-b-fagdzptd-30-05-2015.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.6/6.1._SAAS_pril1_AOOMV_01.10.2013.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.6/6.2._SAAS_pril2_A_01.10.2013.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.6/6.3._SAAS_pril3_AK_01.10.2013.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.8/8-nid-25-10-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.8/8.1._NID_pril1_SZZ_13.12.2011.pdf
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научно или учебно издание 

7.3. Изисквания към ръкописите на общоуниверситетски, учебни и научни издания, предлагани за 

разглеждане от Издателския съвет на НБУ 

7.4. Ръководство на НБУ за библиографско позоваване и цитиране на информационни ресурси 

8. Наредба за нормативните актове, документите и документооборота в НБУ АС 1 17.07.2018 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
8.1. Стандарт за запазения знак на НБУ 

8.2. Формуляр за кандидатстване пред Издателския съвет на НБУ за издаване на общоуниверситетско, 

научно или учебно издание 

8.3. Изисквания към ръкописите на общоуниверситетски, учебни и научни издания, предлагани за 

разглеждане от Издателския съвет на НБУ 

8.4. Ръководство на НБУ за библиографско позоваване и цитиране на информационни ресурси 

9. Наредба за институционалния архив на НБУ АС 2 26.02.2019 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
9.1. Номенклатура за делата на НБУ със срокове за съхраняването им и указание за прилагане 

9.2. Приемо-предавателен протокол 

9.3. Акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение 

10. Наредба за вътрешния ред в НБУ АС 2 21.06.2016 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
10.1. План за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт в Нов български университет  

10.2. Указания за действие на преподавателите, административния състав и студентите на Нов български 

университет при бедствие, авария и заплаха от терористичен акт 

10.3. Действия при кражба на имущество или други произшествия  

11. Наредба за защита на интелектуалната собственост в НБУ АС 1 31.01.2017 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

Статути на университетски структури     

1. Статут на Център за книгата на Нов български университет АС 2 26.02.2019 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

 

 

 

  

1.1. Статут и правила за ползване на библиотеката на Нов български университет  

1.1.1. Приложение 1 

1.1.2. Приложение 2 

1.2. Наредба за издателската дейност на НБУ  

1.2.1. Стандарт за запазения знак на НБУ 

1.2.2. Формуляр за кандидатстване пред Издателския съвет на НБУ за издаване на 

общоуниверситетско, научно или учебно издание 

1.2.3. Изисквания към ръкописите на общоуниверситетски, учебни и научни издания, предлагани за 

разглеждане от Издателския съвет на НБУ 

https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.8/8-3-nid-pril3-irouniprisnbu-25-10-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.8/8-3-nid-pril3-irouniprisnbu-25-10-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.9/t-9-nddo.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.10/10._NIA_16.06.2015.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.10/10.1._NIA_pril1_ND_16.06.2015.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.10/10.2._NIA_pril2_PPP_16.06.2015.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.10/10.3._NIA_pril3_AUNDISS_16.06.2015.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.11/11-nvr-28-06-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.11/11-1-nvr-pril1-pzabzta-28-06-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.11/11-2-nvr-pril2-ud-28-06-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.11/11-2-nvr-pril2-ud-28-06-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.11/11-3-nvr-pril3-dkidp-28-06-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/ii-t-12/12-nzis-31-01-2017.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.1/1-1-s-ts-knbu-25-10-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.1/1-1-1-sppbnbu-25-10-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.8/8-3-nid-pril3-irouniprisnbu-25-10-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.8/8-3-nid-pril3-irouniprisnbu-25-10-2016.pdf
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1.2.4. Ръководство на НБУ за библиографско позоваване и цитиране на информационни ресурси 

1.3. Статут на Университетския архив на НБУ 

1.4. Статут на отдел "Книжарници и книгоразпространение" 

2. Общ статут на учебно-практическите и изследователските звена в НБУ РС 2 09.07.2013 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

3. Статут и правила за вътрешния ред на Университетския театър на НБУ ПрН 2 14.04.2011 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
3.1. Приложение 1 - Предложение за ползване на сцената на Университетски театър  

4. Статут на Център по изкуства ПрН 1 28.12.2010 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

5. Статут и процедура за ползване и управление на спортната база на НБУ ДирС 1 26.09.2013 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

6. Статут и правила за вътрешния ред на галерия "УниАрт" (аудитория Божидар Даневи) на НБУ  ПрН 2 15.02.2017 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
6.1. Приложение 1 - Предложение за ползване на галерия "УниАрт" на НБУ 

6.1.1. Приложение 1.1 - Условия за ползване на галерия "УниАрт" 

6.2. Заповед за определяне на Управителен съвет на Галерия "УниАрт" 

7. Статут за дейността на Научния комитет в НБУ ПрН 1 04.10.2019 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

8. Статут на Училище за професионално и продължаващо обучение на НБУ РС 2 09.07.2019 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

Статути на фондове     

1. Статут на Централен фонд за стратегическо развитие Пр 

КУПСР 

1 05.04.2013 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
1.1. Предложение за финансиране на проект 

1.2. Отчет 

2. Статут на фонд "Учебни програми" ППрП 1 09.05.2013 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
1.3. Формуляр за проект 

1.4. Формуляр за отчет 

3. Статут на фонд "Райна Кабаиванска" РК 1 13.11.2012 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.1/1-1-4-sokk-25-10-2016.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.1/1.3._SUPIZ_09.07.2013.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.1/1-7-statut-i-pravila-za-vatreshnia-red-v-ut-na-nbu.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.1/1.7.1._Predlojenie_Za_POLZVANE_Na_UT_NBU_2013.doc
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.1/1-9-statut-center-po-izkustva.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.1/1.10._SPPUSB_26.09.2013.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.7._Statut_na_Fond_Akademichen_Orkestar_Orfeus.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.7._Statut_na_Fond_Akademichen_Orkestar_Orfeus.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2-3-statut-fond-r-kabaivanska.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2-3-statut-fond-r-kabaivanska.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.7._Statut_na_Fond_Akademichen_Orkestar_Orfeus.pdf
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Принтираните копия са неконтролирани.  

   Провери за валидността на документа! 
  

 

 

 

4. Статут на фонд "Милчо Левиев & Вики Алмазиду" МЛВА 1 03.12.2008 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

5. Статут на фонд "Чарлз Мозер" ПрН 1 11.08.2011 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

 

6. Статут на фонд "Александър Божков" ПрН 1 09.11.2010 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

7. Статут на фонд "Академичен оркестър "Орфеус" на НБУ" ПрН 1 15.01.2012 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

8. Статут на фонд "Семинари за изпълнителско майсторство в НБУ и концерти към тях" ПрН 1 15.01.2012 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

Стандарти     

1. Стандарт за планиране и отчитане на дейността в НБУ ППрП 1 12.11.2010 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
1.1. Модели на планове за развитие 

2. Стандарт за материалната среда на НБУ ППрП 1 13.07.2012 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 

3. Ръководство на НБУ за библиографско позоваване и цитиране на информационни ресурси  РС 1 09.07.2019 Хартиен оригинал – Правен отдел 

Електронно копие – уебстраницата 

на НБУ 
3.1. Индекс за съхранение на фотографии, аудио- и видеозаписи в архива на НБУ 

3.2. Декларация за авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения  

3.3. Приложение към декларация за използване на авторско произведение 

3.4. Договор за използване на авторско произведение 

3.5. Приложение към договор за използване на авторско произведение  

https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2-4-statut-fond-m-leviev-v-almazidu.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2-4-statut-fond-m-leviev-v-almazidu.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.7._Statut_na_Fond_Akademichen_Orkestar_Orfeus.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2-6-statut-fond-al-bojkov.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.7._Statut_na_Fond_Akademichen_Orkestar_Orfeus.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/III.T.2/2.8._Statut_na_Fond_SIMNBUKT.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/IV.T.2/5-standart-za-planirane-i-otchitane.pdf
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/IV/model1.pdf

