СТАТУТ НА ОТДЕЛ „КНИЖАРНИЦИ И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ“

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Статут урежда дейността на отдел „Книжарници и книгоразпространение“
(ОКК).
Чл. 2. ОКК е структура към Център за книгата към Администрация на Настоятелството на
НБУ.
Чл.3. Отделът се ръководи от Началник.

II.

ФУНКЦИИ НА ОКК

Чл. 4. Дейността на книжарниците включва:
1. Продажба на книжарски стоки и услуги, както следва:
a) книги (учебници, научна и художествена литература, други), канцеларски
материали, офис консумативи за работа на студентите, преподавателите и звената
на университета, като поддържа оптимални складови наличности от различните
стокови групи;
b) билети за Университетски театър.
2. Приемане на заявки за търсени стоки и извършване на доставка за звената на
университета и клиентите.
3. Организиране и участие в провеждането на представяния на книги и на издателства.
4. Рекламиране на изданията на НБУ, съвместно с Издателския център.
Чл. 5. Дейността по книгоразпространението включва:
1. Приемане тиражите за продажба от всяко издание на НБУ от Издателския център,
съхранение и осигуряване на подходящи условия в складовите помещения.
Извършване на първоначално (буферно) зареждане на търговските обекти и
контрагентите, които продават изданията на НБУ.
2. Изготвяне на необходимите документи, свързани с продажбата на изданията на НБУ,
инкасиране на суми, следене за некоректни платци и предложения за вземане на
мерки срещу тях.
3. Изготвяне на предложения за преоценка, изтегляне от пазара и бракуване на морално
остарели издания .
4. Организиране участието в Панаира на книгата и други форуми, свързани с
книготърговия. Участие в събития на НБУ (представяния на книги, годишнини и
други) със специализиран щанд за продажба изданията на университета.
5. Поддръжка на електронен магазин за изданията на НБУ и извършване на продажби
чрез него.

III. ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 6. ОКК е звено на самостоятелна издръжка.
Чл. 7. Бюджетът на ОК К се състои от:
1. Приходи:
a) от продажби на изданията на НБУ;
b) от продажби на стоки, печатни издания и услуги;
c) от ЦОФ на НБУ, в размер на 15 % от себестойността на получените от звената на
НБУ стоки и услуги.
2. Разходи:
a) за доставка на стоки, печатни издания и др.;
b) за заплати и осигуровки;
c) за транспорт и доставки;
d) за поддържане на дейността;
e) за материали и консумативи за звеното.
Чл. 8. Бюджетът на ОКК се утвърждава от Изпълнителния директор на НБУ, по
предложение на директора на Центъра за книгата.
Чл. 9. Разходите се одобряват от директора на Центъра за книгата.

Приет от Академичния съвет на 25.10.2016 г.

