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ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ЗА 

УСТОЙЧИВ ПРЕХОД И РАЗВИТИЕ ПРИ ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 

СТАРА ЗАГОРА 

 

Глава І. Общи положения 

Чл. 1. С този правилник се уреждат структурата, управлението, организацията и 

дейността на Института за устойчив преход и развитие при Тракийския университет – 

Стара Загора, наричан по-долу Института. 

Чл. 2. Институтът има статут на основно звено на Тракийския университет – Стара 

Загора, по смисъла на чл. 25, ал. 2 и чл. 26б, ал. 1 от Закона за висшето образование. 

Чл. 3. Институтът осъществява теоретични, експериментални и приложни 

изследвания в областта на природните, инженерните науки и социалните науки, насочени 

към създаването на нови научни знания или научно-приложни продукти, включително 

услуги и публично-частни партньорства, както и към развитие на насоки за обучението в 

университета на бакалавърско, магистърско и докторско равнище. 

Чл. 4. Основна цел на института е да допринесе както за трансформацията на 

стопанския модел в засегнатите от енергийния преход региони, така и за постигането на 

целите за нисковъглеродно и въглеродно неутрално стопанство на регионално и 

национално ниво. 

 

Глава ІІ. Дейности 

Чл. 5. Институтът участва в разработване на национални и регионални стратегии, 

регионални планове и програми, модели, пилотни проекти, технологии и техния трансфер 

за постигане на устойчиво развитие на национално и регионално ниво, което включва:  

1. разработване на проекти за въвеждане на нисковъглеродни и въглеродно 

неутрални стопански дейности и бизнес модели 

2. запазване на броя на работните места на засегнатите в бъдеще предприятия; 

3. разработване на програми и механизми за създаване на работни места в 

предприятия с висока добавена стойност, добри условия на работа и високо заплащане, 

които да бъдат привлекателен избор за засегнатите от прехода работници; 

4. разработване на програми и механизми за създаването на нови работни места, 
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които да бъдат привлекателни за младите хора в региона, за които възможността да 

останат и да се включат в новите индустрии е привлекателен избор; 

5. развитие на висококвалифицирани специалисти в новите нисковъглеродни 

технологии 

6. разработване на модели и проекти за привличане на значителни инвестиции в 

индустрии, свързани с нисковъглеродния преход, които максимално да оползотворят 

активите и потенциала на засегнатите сектори; 

7. разработване на програми за справяне с екологичните проблеми на въглеродно 

интензивните региони. 

Чл. 6. (1) Дейността на института е свързана с осигуряване координация и участие в 

инициативите, насочени към развитието на региони в нисковъглероден преход, като: 

1. разработва анализи, планове и сценарии за развитието на региона;  

2. изучава, тества и развива нови индустриални технологии;  

3. допринася за привличането на инвестиции в нови индустрии с висока придадена 

стойност в нисковъглеродния сектор; 

4. развива контакти с институции като Европейската инвестиционна банка и други 

финансови международни институции с подчертан ангажимент към новите технологии, 

както и европейски изследователски организации. 

(2) При изпълнение на основната си дейност институтът работи в сътрудничество с 

местната власт, националната академична общност, национално представените синдикати 

и представителни организации на дружествата в региона, както и с водещи европейски 

висши училища и организации в областта на прехода към нисковъглеродна икономика, 

като: 

1. разработва икономически анализи със сценарии за развитие, привличане на 

инвестиции в нисковъглеродния сектор и максимално включване в новите производства 

на работната ръка в региона и нейните компетентности; 

2. разработва енергийни анализи и планове за развитие на електроенергийната 

система в съответствие с новите технологии и бъдещите национални и европейски 

планове; 

3. проучва и внедрява нови енергийни технологии, които биха могли да бъдат 

приложение в процеса на прехода на територията на региона и извън нея; 
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4. подготвя и участва във внедряване на нови технологии. Сътрудничи с региони и 

клъстери, които следват сходен модел на регионално преобразуване; 

5. осъществява пилотни програми в областта на селското стопанство с оглед на 

оптималното развитие на животновъдството, растениевъдството, горското стопанство, 

производството на храни, съхраняване на почвите и повишаване на тяхното плодородие и 

опазване на околната среда; 

6. разработва планове за дигитализацията на индустрията, енергетиката и селското 

стопанство. 

(3) Институтът може да провежда самостоятелно или съвместно с факултети от 

Тракийския университет – Стара Загора, обучение в образователно-квалификационни 

степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“. 

(4) Институтът организира конференции, семинари и други научни форуми. 

(5) Институтът планира и реализира национални и международни изследователски 

проекти самостоятелно или съвместно с други висши училища, научни организации и 

институции. 

(6) Институтът може да издава свой електронен бюлетин на български и английски, 

който да разпраща на разширяваща се специализирана публика в България и в чужбина. 

 

Глава ІII. Управление и структура 

Чл. 7. Органи за управление на института са управителен съвет и директор. 

Чл. 8. (1) Управителният съвет е колективен орган за управление на института и се 

състои от 10 членове – по един представител на Тракийския университет – Стара Загора, 

Техническия университет – София, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и 

Община Стара Загора, по двама представители на национално представителните 

организации на работодателите и на национално представителните организации на 

работниците и служителите и двама външни независими експерти, определени съответно 

от министъра на образованието и науката и министъра на енергетиката.  

(2) Членовете на управителния съвет се определят за срок от четири години. 

(3) Управителният съвет избира свой председател измежду членовете си.  

(4)  Поименният състав на управителния съвет се утвърждава със заповед на ректора 

на Тракийския университет – Стара Загора, в съответствие с постъпилите предложения по 
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ал. 1 и избора по ал. 3. 

(5) Член на управителния съвет се освобождава предсрочно: 

1. по собствено желание; 

2. по предложение на ръководителя на съответната организационна структура по ал. 

1, която представлява; 

3. при напускане на организационната структура по ал. 1, която представлява. 

4. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 

месеца; 

5. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер. 

Чл. 9.  (1) Управителният съвет: 

1. приема правила и процедури за работа си; 

2. изготвя стратегически и финансов план за изследвания и инициативи на 

института; 

3. приема годишен отчет за изпълнението на дейностите на института; 

4. приема годишен финансов отчет на института; 

5. предлага решения по въпроси, свързани с изследователската и приложната 

дейност на института; 

6. подпомага сътрудничеството на института с регионалните структури на 

държавната и общинска администрация и местния бизнес за реализация на проекти с 

научно-приложен характер; 

7. оказва съдействие за кандидатстване и финансиране по програми и проекти пред 

национални и международни институции; 

8. подпомага осъществяването на партньорство при разработването на конкретни 

проекти с чуждестранни изследователски и др. организации; 

9. предлага проекти за изменение и допълнение на правилника за устройството и 

дейността на института. 

(2) За своята дейност управителният съвет се отчита пред академичния съвет на 

Тракийския университет – Стара Загора. 

Чл. 10.  (1) Председателят на управителния съвет свиква и ръководи заседанията му. 

(2) Заседанията на управителния съвет се свикват най-малко веднъж на три месеца. 

(3) Заседания на управителния съвет могат да се свикват и по предложение на най-
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малко трима от членовете му или по предложение на ректора на Тракийския университет 

– Стара Загора; 

(4) Членовете на управителния съвет се уведомяват за заседанията не по-късно от 5 

дни преди насрочената дата, като им се съобщава дневният ред и се осигурява достъп до 

писмените материали, предвидени за обсъждане. 

(5) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако участват не по-малко от седем 

от неговите членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите и 

явно гласуване. 

(6) За заседанията на  управителния съвет се води протокол. 

Чл. 11. (1) Директорът на института се назначава и освобождава от длъжност от 

ректора на Тракийския университет – Стара Загора, по предложение на управителния 

съвет.  

(2) Директорът на института участва в заседанията на управителния съвет с право на 

съвещателен глас. 

Чл. 12.  Директорът на института: 

1. осъществява оперативното ръководство на института, привежда в изпълнение и 

контролира изпълнението на решенията на управителния съвет; 

2. следи за изпълнението на стратегическия план за изследвания и инициативи; 

3. организира връзките на института с партниращите висши училища и организации;  

4. планира и координира общи дейности за отделните проекти на секторите и 

изследователските групи; 

5. предлага численост, ръководител и състав на изследователските групи; 

6. приема резултатите от работата на секторите и изследователските групи; 

7. разпорежда се с предоставените му финансови и други средства и отговаря за 

целесъобразното им изразходване; 

8. изготвя и представя на управителния съвет годишен отчет за изпълнението на 

дейностите на института и годишен финансов отчет; 

9.  прави предложения за сключване, изменяне и прекратяване трудовите договори 

на изследователския, административния и техническия състав в института; 

10. при необходимост предлага на ректора на Тракийския университет – Стара 

Загора, създаване на работни групи от представители на партниращите висши училища и 
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организациите, представени в управителния съвет, като консултативни експертни звена за 

решаване на конкретни проблеми или изпълнение на конкретни задачи; 

11. полага грижи за създаване на подходящи условия за труд на работещите в 

института. 

Чл. 13. (1) Към института действа съвет с консултативни функции. 

(2) Членовете на консултативния съвет се избират според техния авторитет в областта на 

политиките на прехода и други сфери на основна дейност на института. 

(3) Консултативният съвет съветва управителния съвет и директора относно стратегията на 

развитие, насоки на конкретни проучвания, сътрудничество с партньорски организации и 

набиране на средства и публичното представяне на дейността на института. 

(4) Съветът се състои от 11 члена. 

(5) Членовете на консултативния съвет се утвърждават от управителния съвет. 

(6) Консултативният съвет се председателства от председател, който е член на управителния 

съвет. 

(7) Членовете на управителния съвет могат да участват в заседанията на консултативния 

съвет. 

(8) Консултативният съвет може да кани на своите заседания служители на института и 

външни експерти в зависимост от обсъжданите теми. 

(9) Консултативният съвет разработва правила за своята работа, които се утвърждават от 

управителния съвет. 

Чл. 14. (1) Научноизследователската дейност на института се осъществява от лица, 

заемащи академични длъжности, и изследователи и експерти, обединени в сектори и 

изследователски групи. 

(2) Работата на изследователските групи е организирана в седем сектора: 

„Икономически анализи и проекти“; „Селско стопанство и биотехнологии“; „Геоложки 

проучвания“, „Енергийни системи“, „Нови индустриални технологии“, „Електрическа 

мобилност“ и „Дигитализация“. 

(3) Всеки от секторите се ръководи от ръководител на сектора, назначен от ректора 

на Тракийския университет – Стара Загора, по предложение на управителния съвет. 

Ръководителят на сектора осъществява прякото ръководство и контрол върху дейността на 

изследователските групи в сектора. 

(4) Числеността на изследователските групи се предлага от директора на института в 
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зависимост от обхвата и особеностите на научния проект. 

(5) В състава на изследователските групи могат да участват и представители на 

Техническия университет – София, и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ 

по предложение на ректора на съответното висше училище; изследователи и експерти от 

страната и чужбина с необходимия опит по предложение на директора на института. 

(6) Изследователските групи се ръководят от ръководител на изследователската 

група, определен от ректора на Тракийския университет – Стара Загора, по предложение 

на директора на института. 

Чл. 15. (1) Членовете на отделните сектори и изследователски групи участват в 

разработването на планове и програми, координират изпълнението на проекти и отчитат 

дейността си в следните области: европейски проекти; икономически анализи; енергийни 

системи и сигурност на доставките; геоложки проучвания; нови индустриални 

технологии; биотехнологии; дигитализация и умни мрежи в градска среда; 

електромобилност; селско и горско стопанство и др. 

(2) В своята дейност секторите може да се подпомагат от привлечени изследователи 

и/или експерти, назначени със заповед на ректора на Тракийския университет – Стара 

Загора. 

(3) Изследователите и експертите по ал. 2 се назначават на трудови правоотношения 

за изпълнение на конкретна задача за определен срок по предложение на директора на 

института. 

(4) За подпомагане осъществяването на дейностите му към института могат да се 

създават и консултативни комитети. 

Чл. 16. За осъществяване на дейността си институтът разполага с административен и 

технически персонал. 

Чл. 17. Размерът на възнагражденията на изследователския, административния и 

техническия персонал на института се определят по предложение на директора в рамките 

на бюджета на института. 

 

Глава IV. Финансиране 

Чл. 18. Директорът на института разработва бюджет, който се съгласува от 

управителния съвет и се утвърждава от академичния съвет на Тракийския университет – 
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Стара Загора. 

Чл. 19.  (1) Институтът се финансира със средства от държавния бюджет чрез 

бюджета на Тракийския университет – Стара Загора.  

(2) Институтът формира приходи от: 

1. научноизследователска дейност; 

2. експертно-консултантска дейност; 

3. стопанска дейност, свързана с реализацията на създадени от института 

научноизследователски резултати и обекти на интелектуална собственост; 

4. национални, европейски и международни програми и проекти; 

5. дарения, спонсорство и др. 

6. други дейности, определени с нормативен акт. 

(3) Академичният съвет на Тракийския университет – Стара Загора, утвърждава 

право на разход на института за средствата от собствени приходи и от европейски и 

международни програми и проекти. 

Чл. 20. Разходите на института са за издръжка на дейността му, за възнаграждения 

на членовете на академичния и административния състав, докторантите, студентите и 

други участници в научноизследователската дейност, за участие в национални и 

международни проекти и за други цели, пряко свързани с неговата дейност. 

 

Заключителна разпоредба 

Параграф единствен. Този правилник е приет на основание чл. 26б, ал. 4 от Закона 

за висшето образование на заседание на академичния съвет, проведено на ………….. 


