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I. Общи положения и обхват 
1. Настоящият правилник регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, контрол за изпълнението, изпълнение и приключване на 
проекти. 

2. Обхватът на настоящия правилник са: 
(1) Научноизследователските и развойни проекти; 
(2) Проектите за развитие на материалната база; 
(3) Образователните проекти; 
(4) Други видове проекти, освен в случаите, когато дейността по тях не 

се регламентира с отделен правилник. 
3. Дейността по чуждоезикови образователни проекти се регламентира с 

отделен правилник. 
4. В случаите, когато проектът е финансиран по оперативна програма или 

при всеки случай на финансиране с ползване на външен за училището финансов 
механизъм, се ползват с приоритет правилата, въведени от финансовия 
механизъм, стига те да не противоречат на действащото законодателство. 

5. Никое положение в този правилник не може да противоречи и отменя 
или модифицира по неприемлив начин действащото национално и европейско 
законодателство. Във всички случаи, когато подобно противоречие е налице или 
има опасност да възникне, се прилага действащото законодателство. 

 
II. Видове проекти 
6. Научноизследователските и развойни проекти, регламентирани от 

настоящия правилник, се подразделят според спецификата си на следните 
видове: 

(1) Научноизследователски и развойни проекти, финансирани изцяло от 
външен финансов механизъм - научноизследователски и развойни проекти с 
външно финансиране. Тук попадат проектите, финансирани от оперативни 
програми или от частни програми на компании или други организации; 

(2) Научноизследователски и развойни проекти с основно външно 
финансиране, предвиждащи съфинансиране от страна на ВВМУ - 
научноизследователски и развойни проекти със съфинансиране. Тук попадат 
проектите, финансирани частично от оперативни програми или от частни 
програми на компании или други организации и същевременно предвиждащи 
частично финансиране и от страна на ВВМУ; 

(3) Научноизследователски и развойни проекти, финансирани изцяло от 
ВВМУ – научноизследователски и развойни проекти с вътрешно финансиране. 
Тук попадат проектите, финансирани със собствени средства на ВВМУ. 

7. Проектите за развитие на материалната база, регламентирани от 
настоящия правилник, се подразделят според спецификата си на следните 
видове: 

(1) Проектите за развитие на материалната база, финансирани изцяло от 
външен финансов механизъм – проекти за развитие на материалната база с 
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външно финансиране. Тук попадат проектите, финансирани от оперативни 
програми или от частни програми на компании или други организации; 

(2) Проектите за развитие на материалната база с основно външно 
финансиране, предвиждащи съфинансиране от страна на ВВМУ - проекти за 
развитие на материалната база със съфинансиране. Тук попадат проектите, 
финансирани частично от оперативни програми или от частни програми на 
компании или други организации и същевременно предвиждащи частично 
финансиране и от страна на ВВМУ; 

(3) Проектите за развитие на материалната база, финансирани изцяло от 
ВВМУ – проекти за развитие на материалната база с вътрешно финансиране. 
Тук попадат проектите, финансирани със собствени средства на ВВМУ. 

8. Образователни проекти са всички проекти с предмет на дейност 
обучение и квалификация, чийто предмет на дейност не съвпада с посочените в 
Решението за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на 
Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за 
висшето образование, а именно: 

(1) Обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше 
образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в 
професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираната 
професия „Офицер на тактическо ниво на управление“, както и по специалности 
от други акредитирани професионални направления; 

(2) Обучение за придобиване на висше образование на образователно-
квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по други акредитирани 
професионални направления; 

(3) Обучение за придобиване на висше образование на образователна и 
научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми; 

(4) Обучение за повишаване на квалификацията. Редът за организиране 
и провеждане на това обучение се урежда с отделен правилник; 

(5) Специализирано обучение, придобиване на квалификация и 
професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители 
от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, 
определени с акт на министъра на отбраната. 

9. Образователните проекти, регламентирани от настоящия правилник, се 
подразделят според спецификата си на следните видове: 

(1) Образователни проекти, финансирани изцяло от външен финансов 
механизъм – образователни проекти с външно финансиране. Тук попадат 
проектите, финансирани от оперативни програми или от частни програми на 
компании или други организации; 

(2) Образователни проекти, предвиждащи съфинансиране от страна на 
ВВМУ - образователни проекти със съфинансиране. Тук попадат проектите, 
финансирани частично от оперативни програми или от частни програми на 
компании или други организации и същевременно предвиждащи частично 
финансиране и от страна на ВВМУ; 
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(3) Образователни проекти, финансирани изцяло от ВВМУ – 
образователни проекти с вътрешно финансиране. Тук попадат проектите, 
финансирани със собствени средства на ВВМУ. 

(4) Когато съфинансирането от страна на ВВМУ е по-голямо от 49% 
проектът се счита за проект, изцяло финансиран от училището. При определяне 
на съфинансирането от страна на ВВМУ не се включва ангажименти с цел 
демонстриране на съпричастност – in-kind contribution. 

10. В случаите, когато за проекти с външно финансиране или със 
съфинансиране се предвижда допълнително осигуряване от страна на ВВМУ с 
цел демонстриране на съпричастност – in-kind contribution, то тези проекти се 
считат съответно за проекти с външно финансиране или със съфинансиране, 
като за тях се прилагат допълнителни дейности, предвидени по-късно в този 
правилник. 

11. В случаите, когато за проекти с вътрешно финансиране се привлече 
допълнително външно финансиране, то тези проекти се считат за проекти с 
вътрешно финансиране, като за тях се прилагат допълнителни дейности, 
предвидени по-късно в този правилник. 

12. Инвестирането в дейности за развитие на материалната база, които са 
финансирани от дарения и с изрична воля на дарителя е посочен обемът и 
обхватът на дейностите при необходимост също може да се организира и 
изпълни като проект за развитие на материалната база. 

 
III. Екип за изпълнение на проекти 
13. Прякото ръководство на проекта се осъществява от ръководител на 

проекта. 
14. Ръководителят на проекта се назначава със заповед на Началника на 

ВВМУ. 
15. В случаите, когато Началникът на ВВМУ е ръководител на проекта, то 

назначаването му става след разрешение от МО със заповед, подписана от един 
от заместник-началниците, неучастващ в проекта. 

16. Процедурата за назначаване на ръководител на проекта е в зависимост 
от вида проект и се определя по-късно в този правилник. 

17. Ръководителят на проекта е длъжен: 
(1) Да изпълнява изискванията на действащото законодателство и 

правилниците; 
(2) Да докладва за хода на проекта пред Академичен съвет и Началника 

на ВВМУ или упълномощени от него лица; 
(3) Да изпълнява утвърдения план за изпълнение на проекта; 
(4) Да упражнява вътрешен контрол за изпълнение на задълженията на 

членовете на екипа на проекта; 
(5) Да изготвя своевременно отчети и справки и предоставя всякаква 

информация за хода на проекта по поискване на упълномощените лица. 
18. Ръководителят на проекта е отговорен за: 
(1) Изпълнението на проекта съгласно плана; 
(2) Разходването на финансовите средства; 
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(3) Административната отчетност на проекта; 
(4) Координирането на дейността по проекта с паралелни дейности на 

ВВМУ. 
19. Ръководителят на проекта има право: 
(1) Да предлага членовете на екипа на проекта; 
(2) Да предлага промени в плана за изпълнение на проекта, бюджета и 

екипа за изпълнение на проекта; 
(3) Да получава възнаграждение за изпълнението на проекта в размер 

съгласно утвърдения бюджет на проекта. 
20. В помощ на ръководителя на проекта се назначава екип на проекта. 
21. Екипът на проекта задължително включва администратор и финансист 

(счетоводител). 
22. Администраторът на проекта организира и води административната 

отчетност на целия проект съгласно плана за изпълнение на проекта и този 
правилник. 

23. Финансистът на проекта (счетоводителят) организира и води 
финансовата отчетност на проекта съгласно плана за изпълнение на проекта и 
този правилник. 

24. Допълнително екипът на проекта може да включва различни 
специалисти в зависимост от спецификата на проекта. Тяхното назначение 
следва да е ясно обосновано в проектното предложение. 

25. Назначаването на екип на проекта става със заповед на Началника на 
ВВМУ. 

26. Процедурата за назначаване на екип на проекта е в зависимост от вида 
на проекта и се определя по-късно в този правилник. 

27. Когато за ръководители или членове на екипа на проекта са назначени 
лица, изпълняващи контролни функции по силата на този правилник, то в 
организационната заповед за назначаването им се указва на кого се възлагат тези 
контролни функции. Възлагането на контролните функции по този правилник 
става само по отношение и в обем, касаещ конкретния проект. 

28. Задълженията и отговорностите на членовете на екипа на проекта се 
определят по предложение на ръководителя с оглед на спецификата на проекта и 
заеманата от тях длъжност в екипа. Тези задължения и отговорности се посочват 
в плана за изпълнение на проекта. 

29. Членовете на екипа на проекта имат право на възнаграждение в размер, 
определен в утвърдения бюджет на проекта. 

 
IV. Научноизследователски и развойни проекти, финансирани изцяло 

от външен финансов механизъм 
30. Настоящият раздел регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, изпълнение и приключване на научноизследователски и 
развойни проекти с външно финансиране, както и специфичните мерки по 
контрола за изпълнението им. 

31. Научноизследователските проекти с изцяло външно финансиране се 
одобряват от Академичен съвет, доколкото имат специфика на финансирането, 
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заключаваща се в предварителен разход от средствата на ВВМУ с последващо 
възмездяване от финансовия механизъм, както и водят до административно 
натоварване, произтичащо от подготовката на документи по кандидатстването и 
дейности като подготовка и провеждане на обществени поръчки и др. 

32. Процедурата на одобряване на проекти с външно финансиране се 
провежда още на етапа на кандидатстване за финансиране. 

33. Процедурата по одобряване на участието в проекти с изцяло външно 
финансиране е: 

(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 
резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 

(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 
Ректорски съвет; 

(3) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 
възлага на Заместник началника по учебната и научна част да внесе проекта за 
разглеждане в Академичен съвет; 

(4) Заместник началникът по учебната и научна част внася проекта в 
Академичен съвет; 

(5) По настояване на иницииращия проекта проектното предложение 
може да се внесе в Академичен съвет и при отрицателна оценка на началника 
или ректорския съвет. 

(6) При положителна оценка Академичният съвет възлага на Заместник 
началникa по учебната и научна част, както и на други длъжностни лица да 
окажат цялата необходима подкрепа в ресорните им области на отговорност за 
кандидатстването по проекта и впоследствие при неговото изпълнение. 

34. Описанието на проекта, подавано с доклад до началника на ВВМУ 
следва задължително да включва: 

(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите 
приоритети на училището и предмета на неговата дейност; 

(2) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на 
кандидатстване; 

(3) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на 
счетоводни и правни дейности, организиране и провеждане на обществени 
поръчки и др.; 

(4) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на 
проекта, от типа на ремонт на помещения, осигуряване на място за изграждане 
на лаборатории и т.н.; 

(5) Специфика на финансирането, необходими финансови гаранции, 
схема на плащанията, вид на плащанията към служители на ВВМУ и др. 
подобни въпроси; 

(6) Състав на екипа по проекта; 
(7) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
35. Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет може да изиска 

допълнителна информация от иницииращия проекта. 
36. Началникът, Ректорският съвет оценява допустимостта на проекта по 

следните критерии: 
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(1) Съответствие на стратегическите цели и предмета на дейността на 
ВВМУ; 

(2) Адекватност на резултатите на усилията, които следва ВВМУ да 
положи; 

(3) Възможност за материално и логистично осигуряване; 
(4) Възможности за изпълнение на произтичащите финансови 

ангажименти; 
(5) Наличие на други съображения от типа на паралелни проекти със 

сходен предмет на дейност и др. 
37. При необходимост Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет се 

обръща към Експертно-техническата комисия по научноизследователската и 
иновационна дейност и приложни изследвания (ЕТК по НИИД и ПИ) за 
становище за проекта. 

38. ЕТК по НИИД и ПИ при запитване се произнася единствено за 
научното съдържание на проекта. 

39. Представянето на проекта пред началника, Ректорски съвет и ЕТК по 
НИИД и ПИ се прави от иницииращия проекта, освен в случаите, когато той 
реши по друг начин. 

40. Академичният съвет се произнася за проекта след запознаване със 
становището на началника или Ректорския съвет, като взема окончателно 
решение за подкрепа или отказ на такава за внесения проект. 

41. Със своето решение Академичният съвет: 
(1) Одобрява или отказва подкрепа за проекта; 
(2) Възлага на съответните длъжностни лица в ресорните им области на 

отговорност задължения по кандидатстването и изпълнението за проекта; 
(3) Упълномощава Началника на ВВМУ да подпише договор при 

спечелване на проектното финансиране; 
(4) Възлага на длъжностни лица в ресора им на отговорност задължения 

по контрола за изпълнението на проекта; 
(5) Утвърждава екипа за изпълнение на проекта. 
42. Екипът за изпълнение на проекта се предлага от иницииращия проекта 

и се утвърждава окончателно от Академичен съвет 
43. Иницииращият проекта се назначава за ръководител на проекта, освен 

във случаите, когато той/тя предложат другиго. 
44. Отказ за утвърждаване на екипа на проекта може да се даде само в 

случаите, когато: 
(1) Са налице достатъчни основания за наличие на конфликт на 

интереси; 
(2) Налице са законови основания за невъзможност, като влязла в сила 

присъда, отпуск по болест или майчинство (в случаите когато това е забранено) 
или др.; 

(3) Налице е достатъчно аргументирано становище на пряк началник 
(ръководител) на член от екипа, което становище сочи невъзможност за 
съчетаване на обема на служебните задължения със задълженията по проекта. 
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45. Степента на аргументация на основанията за конфликт на интереси или 
на прекия началник (ръководителя) се преценяват от Академичния съвет. 

46. За изпълнението на проекта началникът на ВВМУ издава 
организационна заповед след подписването на договора за финансиране. 

47. В заповедта се указват: 
(1) Ръководителят и екипът на проекта; 
(2) Задълженията по проекта; 
(3) Системата за вътрешноведомствен контрол на проекта; 
(4) Дейностите по проекта и начинът за договаряне на изпълнението им; 
(5) Други параметри, необходими за пълноценното изпълнение на 

проекта. 
48. Ръководителят на проекта подготвя план за изпълнение на проекта в 

съответствие с изискванията на финансиращия механизъм. 
49. В случаите, когато финансиращият механизъм не изисква подобен 

план, то такъв се изготвя само в обема, касаещ ангажираността на структурите 
на ВВМУ по подпомагане на изпълнението на проекта. 

50. Ръководителят на проекта упражнява ръководство и контрол по 
цялостното изпълнение на плана на проекта. 

51. Ръководителят на проекта подготвя и подава текущи отчети за 
изпълнението на проекта пред финансовия механизъм и Академичния съвет. 

52. Периодичността на текущите отчети се определя от организационната 
заповед, но не може да е по-голяма от шест месеца. 

53. Промени в плана за изпълнение на проекта се правят от Ръководителя 
на проекта в съответствие с правилата, посочени в договора за финансиране. 

54. В случаите, когато тези промени касаят ангажираността на ВВМУ, то 
тези промени се предлагат от Ръководителя на проекта за одобрение от 
Академичен съвет в обема, засягащ училището. 

55. При всички случаи на промяна на бюджета на проекта Ръководителят 
на проекта уведомява Академичния съвет, а в случаите, когато тези промени 
касаят финансиране на аквизиция и строително-монтажни дейности и/или се 
променя системата на заплащане на направени разходи, промените се правят 
след одобрение от Академичен съвет. 

56. Академичният съвет взема решение за промяна на екипа на проекта по 
предложение на Ръководителя на проекта. 

57. Решение за прекратяване на проекта се взема от Академичен съвет по 
предложение на Ръководителя на проекта или заместник-началника по учебната 
и научна част. 

58. Заместник началникът на по учебната и научна част внася решение за 
прекратяване на проекта преди изтичане на договора в случаите на констатирани 
нередности, застрашаващи интересите на училището. 

59. В случаи, нетърпящи отлагане, Академичният съвет може да се 
самосезира и да вземе решение за промяна на плана, бюджета, екипа на проекта 
или неговото прекратяване. 
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60. За всички случаи на промяна на плана, екипа, бюджета или 
прекратяване на проекта се отдава организационна заповед ако в иницииращата 
проекта заповед се налагат промени. 

61. При завършване на проекта ръководителят на проекта подготвя и 
подава финален отчет до финансиращия механизъм и Академичния съвет. 

62. Проектът се финализира с изпълнението на всички процедури, 
предвидени от финансовите и административни правила на ВВМУ за 
съхранение и отчетност. 

63. Съхраняването и отчетността на резултатите от проекта в 
следпроектния период се организира от ЗНУНЧ и материалноотговорните лица. 
За обявяване на реда за съхраняването и отчетността в следпроектния период се 
отдава организационна заповед. Тази заповед се подготвя от ръководителя на 
проекта. 

 
V. Научноизследователски и развойни проекти със съфинансиране 
64. Настоящият раздел регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, изпълнение и приключване на научноизследователски и 
развойни проекти с основно външно финансиране, предвиждащи съфинансиране 
от страна на ВВМУ - научноизследователски и развойни проекти със 
съфинансиране, както и специфичните мерки по контрола за изпълнението им. 

65. Кандидатстването за научноизследователските и развойни проекти със 
съфинансиране се одобряват от Академичен съвет, доколкото се налага 
ползването на средства на ВВМУ за финансиране на изпълнението и имат 
специфика на финансирането, заключаваща се в предварителен разход от 
средствата на ВВМУ с последващо възмездяване от финансовия механизъм, 
както и водят до административно натоварване, произтичащо от подготовката на 
документи по кандидатстването и дейности като подготовка и провеждане на 
обществени поръчки и др. 

66. Процедурата на одобряване на проекти със съфинансиране се провежда 
още на етапа на кандидатстване за финансиране. 

67. Процедурата по одобряване на участието в проекти със съфинансиране е: 
(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 

резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 
(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 

Ректорски съвет; 
(3) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 

възлага на Заместник началника по учебната и научна част да внесе проекта за 
разглеждане в Академичен съвет. Проектно предложение с отрицателна оценка 
от началника или Ректорския съвет не се внася за разглеждане в Академичен 
съвет; 

(4) Заместник началникът по учебната и научна част внася проекта в 
Академичен съвет; 

(5) При положителна оценка Академичният съвет одобрява средствата 
за съфинансиране и възлага на Заместник началникa по учебната и научна част, 
както и на други длъжностни лица да окажат цялата необходима подкрепа в 
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ресорните им области на отговорност за кандидатстването по проекта и 
впоследствие при неговото изпълнение. 

68. Описанието на проекта, подавано с доклад до началника на ВВМУ 
следва задължително да включва: 

(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите 
приоритети на училището и предмета на неговата дейност; 

(2) Необходимия размер на съфинансиране и неговото разпределение в 
процеса на изпълнение на проекта; 

(3) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на 
кандидатстване; 

(4) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на 
счетоводни и правни дейности, организиране и провеждане на обществени 
поръчки и др.; 

(5) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на 
проекта, от типа на ремонт на помещения, осигуряване на място за изграждане 
на лаборатории и т.н.; 

(6) Специфика на финансирането, необходими финансови гаранции, 
схема на плащанията, вид на плащанията към служители на ВВМУ и др. 
подобни въпроси; 

(7) Състав на екипа по проекта; 
(8) Замисъл за устойчивост на резултатите от проекта; 
(9) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
69. Замисълът за устойчивост на резултатите от проекта следва ясно да 

аргументира целесъобразността на предвижданото съфинансиране от страна на 
ВВМУ. 

70. Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет може да изиска 
допълнителна информация от иницииращия проекта. 

71. Началникът, Ректорският съвет оценява допустимостта на проекта по 
следните критерии: 

(1) Съответствие на стратегическите цели и предмета на дейността на 
ВВМУ; 

(2) Адекватност на резултатите на размера на предвиденото 
съфинансиране; 

(3) Адекватност на резултатите на усилията, които следва ВВМУ да 
положи; 

(4) Възможност за материално и логистично осигуряване; 
(5) Възможности за изпълнение на произтичащите финансови 

ангажименти; 
(6) Наличие на други съображения от типа на паралелни проекти със 

сходен предмет на дейност и др. 
72. При необходимост Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет се 

обръща към ЕТК по НИИД и ПИ за становище за проекта. 
73. ЕТК по НИИД и ПИ при запитване се произнася единствено за 

научното съдържание на проекта и съответствието между научната стойност на 
резултатите и размера на съфинансирането. 
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74. Представянето на проекта пред началника, Ректорски съвет и ЕТК по 
НИИД и ПИ се прави от иницииращия проекта, освен в случаите, когато той 
реши по друг начин. 

75. При положително становище на началника, Ректорския съвет 
проектното предложение се внася за разглеждане в Академичен съвет. 

76. Академичният съвет се произнася за проекта след запознаване със 
становището на началника или Ректорския съвет, като взема окончателно 
решение за подкрепа или отказ на такава за внесения проект. 

77. Със своето решение Академичният съвет: 
(1) Одобрява или отказва подкрепа за проекта; 
(2) Одобрява искания размер на съфинансиране; 
(3) Възлага на съответните длъжностни лица в ресорните им области на 

отговорност задължения по кандидатстването и изпълнението за проекта; 
(4) Упълномощава Началника на ВВМУ да подпише договор при 

спечелване на проектното финансиране; 
(5) Възлага на длъжностни лица в ресора им на отговорност задължения 

по контрола за изпълнението на проекта; 
(6) Утвърждава екипа за изпълнение на проекта. 
78. Ръководителят на проекта се предлага от иницииращия проекта и се 

утвърждава от Академичен съвет. 
79. Академичният съвет може да назначи за ръководител на проекта лице, 

различно от предложеното от иницииращия проекта. 
80. Избраният ръководител на проекта предлага екипът за изпълнение на 

проекта. 
81. Отказ за утвърждаване на екипа на проекта може да се даде само в 

случаите, когато: 
(1) Са налице достатъчни основания за наличие на конфликт на 

интереси; 
(2) Налице са законови основания за невъзможност, като влязла в сила 

присъда, отпуск по болест или майчинство (в случаите когато това е забранено) 
или др.; 

(3) Налице е достатъчно аргументирано становище на пряк началник 
(ръководител) на член от екипа, което становище сочи невъзможност за 
съчетаване на обема на служебните задължения със задълженията по проекта. 

82. Степента на аргументация на основанията за конфликт на интереси или 
на прекия началник (ръководителя) се преценяват от Академичния съвет. 

83. За изпълнението на проекта началникът на ВВМУ издава 
организационна заповед след подписването на договора за финансиране. 

84. В заповедта се указват: 
(1) Ръководителят и екипът на проекта; 
(2) Задълженията по проекта; 
(3) Системата за вътрешноведомствен контрол на проекта; 
(4) Дейностите по проекта и начинът за договаряне на изпълнението им; 
(5) Размерът на съфинансиране; 
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(6) Други параметри, необходими за пълноценното изпълнение на 
проекта. 

85. Ръководителят на проекта подготвя план за изпълнение на проекта в 
съответствие с изискванията на финансиращия механизъм. 

86. В случаите, когато финансиращият механизъм не изисква подобен 
план, то такъв се изготвя само в обема, касаещ съфинансирането от ВВМУ и 
ангажираността на структурите на ВВМУ по подпомагане на изпълнението на 
проекта. 

87. Ръководителят на проекта упражнява ръководство и контрол по 
цялостното изпълнение на плана на проекта. 

88. Ръководителят на проекта подготвя и подава текущи отчети за 
изпълнението на проекта пред финансовия механизъм, Академичния съвет и 
Научната секция на ВВМУ. 

89. Периодичността на текущите отчети се определя от организационната 
заповед, но не може да е по-голяма от шест месеца. 

90. Научната секция на ВВМУ упражнява контрол за: 
(1) Постигнатите резултати по проекта; 
(2) Разходването на средствата по линия на съфинансирането от ВВМУ; 
(3) Изпълнението на плана за проекта; 
(4) Недопускане на нередности, застрашаващи интересите на 

училището. 
91. Резултатите от контрола, упражняван от научната секция, се 

представят на заместник началника по научната и учебна част. 
92. Заместник началника по учебната и научна част докладва пред 

Академичен съвет за резултатите от контрола. Периодичността на тези доклади 
се определя от организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест 
месеца. 

93. Промени в плана за изпълнение на проекта се правят от Ръководителя 
на проекта в съответствие с правилата, посочени в договора за финансиране. 

94. В случаите, когато тези промени касаят ангажираността на ВВМУ, то 
тези промени се предлагат от Ръководителя на проекта за одобрение от 
Академичен съвет в обема, засягащ училището. 

95. При всички случаи на промяна на бюджета на проекта Ръководителят 
на проекта уведомява Академичния съвет, а в случаите, когато тези промени 
касаят финансиране на аквизиция и строително-монтажни дейности и/или се 
променя системата на заплащане на направени разходи, промените се правят 
след одобрение от Академичен съвет. 

96. Академичният съвет взема решение за промяна на екипа на проекта по 
предложение на Ръководителя на проекта. 

97. Решение за прекратяване на проекта се взема от Академичен съвет по 
предложение на Ръководителя на проекта или заместник-началника по учебната 
и научна част. 

98. Заместник началникът на по учебната и научна част внася решение за 
прекратяване на проекта преди изтичане на договора в случаите на констатирани 
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нередности, застрашаващи интересите на училището и/или неправомерно 
разходване на съфинансирането от ВВМУ. 

99. В случаи, нетърпящи отлагане, Академичният съвет може да се 
самосезира и да вземе решение за промяна на плана, бюджета, екипа на проекта 
или неговото прекратяване. 

100. За всички случаи на промяна на плана, екипа, бюджета или 
прекратяване на проекта се отдава организационна заповед. 

101. При завършване на проекта ръководителят на проекта подготвя и 
подава финален отчет до финансиращия механизъм, Академичния съвет и 
Научната секция на ВВМУ. 

102. Проектът се финализира с изпълнението на всички процедури, 
предвидени от финансовите и административни правила на ВВМУ за 
съхранение и отчетност. 

103. Съхраняването и отчетността на резултатите от проекта в 
следпроектния период се организира от ЗНУНЧ и материалноотговорните лица. 
За обявяване на реда за съхраняването и отчетността в следпроектния период се 
отдава организационна заповед. Тази заповед се подготвя от ръководителя на 
проекта. 

 
VI. Научноизследователски и развойни проекти с вътрешно 

финансиране 
104. Настоящият раздел регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, изпълнение и приключване на научноизследователски и 
развойни проекти, финансирани изцяло от ВВМУ – научноизследователски и 
развойни проекти с вътрешно финансиране, както и специфичните мерки по 
контрола за изпълнението им. 

105. Кандидатстването за научноизследователските и развойни проекти с 
вътрешно финансиране се одобряват от Академичен съвет. 

106. Процедурата на одобряване на проекти с вътрешно финансиране се 
провежда още на етапа на кандидатстване за финансиране. 

107. Процедурата по одобряване на участието в проекти с вътрешно 
финансиране е: 

(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 
резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 

(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 
Ректорски съвет; 

(3) Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет се обръща към ЕТК по 
НИИД и ПИ за становище за проекта. В ЕТК по НИИД и ПИ иницииращият 
проекта внася харта на проект; 

(4) Началникът, Ректорският съвет се произнася по проектното 
предложение с отчитане на становището на ЕТК по НИИД и ПИ; 

(5) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 
възлага на Заместник началника по учебната и научна част да внесе проекта за 
разглеждане в Академичен съвет. Проектно предложение с отрицателна оценка 
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от началника или Ректорския съвет не се внася за разглеждане в Академичен 
съвет; 

(6) Заместник началникът по учебната и научна част внася проекта в 
Академичен съвет; 

(7) При положителна оценка Академичният съвет одобрява проекта за 
финансиране и възлага на Заместник началника по учебната и научна част, както 
и на други длъжностни лица да окажат цялата необходима подкрепа в ресорните 
им области на отговорност за неговото изпълнение. 

108. Описанието на проекта, подавано с доклад до началника на ВВМУ, 
следва задължително да включва: 

(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите 
приоритети на училището и предмета на неговата дейност; 

(2) Необходимия размер на финансиране и неговото разпределение в 
процеса на изпълнение на проекта; 

(3) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на 
изпълнение; 

(4) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на 
счетоводни и правни дейности, организиране и провеждане на обществени 
поръчки и др.; 

(5) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на 
проекта, от типа на ремонт на помещения, осигуряване на място за изграждане 
на лаборатории и т.н.; 

(6) Разпределение на бюджета; 
(7) Състав на екипа по проекта; 
(8) Замисъл за устойчивост на резултатите от проекта; 
(9) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
109. Замисълът за устойчивост на резултатите от проекта следва ясно да 

аргументира целесъобразността на предвижданото съфинансиране от страна на 
ВВМУ. 

110. Началникът, Ректорският съвет оценява допустимостта на проекта 
по следните критерии: 

(1) Съответствие на стратегическите цели и предмета на дейността на 
ВВМУ; 

(2) Адекватност на резултатите на размера на предвиденото 
финансиране; 

(3) Адекватност на резултатите на усилията, които следва ВВМУ да 
положи; 

(4) Възможност за материално и логистично осигуряване; 
(5) Наличие на други съображения от типа на паралелни проекти със 

сходен предмет на дейност и др. 
111. Иницииращият проекта подава харта на проекта към ЕТК по НИИД 

и ПИ за становище. 
112. ЕТК по НИИД и ПИ при запитване се произнася единствено за 

научното съдържание на проекта и съответствието между научната стойност на 
резултатите и размера на финансирането. 
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113. Хартата на проекта е в свободна форма като следва да съдържа 
следната информация: 

(1) Предназначение на продукта; 
(2) Цели на проекта; 
(3) Изследователски или развойни задачи; 
(4) Дейности по проекта, обединени в работни пакети; 
(5) Описание на резултатите от проекта; 
(6) Времеви параметри на проекта; 
(7) Екип на проекта и разпределение по задачи; 
(8) Бюджет на проекта и разпределението му по дейности; 
(9) Рискове и коригиращи мерки; 
(10) Замисъл за устойчивост на резултатите и възвращаемост на 

инвестицията. 
114. Представянето на проекта пред началника, Ректорски съвет и ЕТК по 

НИИД и ПИ се прави от иницииращия проекта, освен в случаите, когато той/тя 
реши по друг начин. 

115. При положително становище на началника, Ректорския съвет 
проектното предложение се внася за разглеждане в Академичен съвет. 

116. Академичният съвет се произнася за проекта след запознаване със 
становището на началника или Ректорския съвет, като взема окончателно 
решение за подкрепа или отказ на такава за внесения проект. 

117. Със своето решение Академичният съвет: 
(1) Одобрява или отказва подкрепа за проекта; 
(2) Одобрява искания размер на финансиране и бюджета на проекта; 
(3) Възлага на съответните длъжностни лица в ресорните им области на 

отговорност задължения по изпълнението на проекта; 
(4) Възлага на длъжностни лица в ресора им на отговорност задължения 

по контрола за изпълнението на проекта; 
(5) Утвърждава екипа за изпълнение на проекта. 
118. Ръководителят на проекта се предлага от иницииращия проекта и се 

утвърждава от Академичен съвет. 
119. Академичният съвет може да назначи за ръководител на проекта 

лице, различно от предложеното от иницииращия проекта. 
120. Избраният ръководител на проекта предлага екипът за изпълнение 

на проекта. 
121. Отказ за утвърждаване на екипа на проекта може да се даде само в 

случаите, когато: 
(1) Са налице достатъчни основания за наличие на конфликт на 

интереси; 
(2) Налице са законови основания за невъзможност, като влязла в сила 

присъда, отпуск по болест или майчинство (в случаите когато това е забранено) 
или др.; 

(3) Налице е достатъчно аргументирано становище на пряк началник 
(ръководител) на член от екипа, което становище сочи невъзможност за 
съчетаване на обема на служебните задължения със задълженията по проекта. 
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122. Степента на аргументация на основанията за конфликт на интереси 
или на прекия началник (ръководителя) се преценяват от Академичния съвет. 

123. За изпълнението на проекта началникът на ВВМУ издава 
организационна заповед. 

124. В заповедта се указват: 
(1) Ръководителят и екипът на проекта; 
(2) Задълженията по проекта; 
(3) Системата за вътрешноведомствен контрол на проекта; 
(4) Дейностите по проекта и начинът за договаряне на изпълнението им; 
(5) Размерът на финансиране; 
(6) Други параметри, необходими за пълноценното изпълнение на 

проекта. 
125. Ръководителят на проекта подготвя план за изпълнение на проекта. 
126. Планът за проекта включва информацията, посочена в хартата на 

проекта в по-висока степен на подробност и се изготвя по образец, приложен 
към настоящия правилник. 

127. Планът за изпълнение на проекта се внася от ръководителя на 
проекта за съгласуване с ЕТК по НИИД и ПИ и Научната секция на ВВМУ. 

128. Съгласуване от ЕТК по НИИД и ПИ и Научната секция на ВВМУ се 
удостоверяват с подписа на заместник началника по учебната и научна част, 
след което планът на проекта се представя на началника на ВВМУ за 
утвърждаване. 

129. Планът за изпълнение на проекта се утвърждава от началника на 
ВВМУ и служи за база на системата за контрол на проекта. 

130. Ръководителят на проекта упражнява ръководство и контрол по 
цялостното изпълнение на плана на проекта. 

131. Ръководителят на проекта подготвя и подава текущи отчети за 
изпълнението на проекта пред финансовия механизъм, Академичния съвет, ЕТК 
по НИИД и ПИ и Научната секция на ВВМУ. 

132. Периодичността на текущите отчети се определя от 
организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест месеца. 

133. Контролът за изпълнението на проектите с вътрешно финансиране се 
ръководи от заместник началника по учебната и научна дейност, който се 
подпомага от ЕТК по НИИД и ПИ и Научната секция на ВВМУ. 

134. ЕТК по НИИД и ПИ упражнява контрол за научните резултати от 
проекта, включващ: 

(1) Изпълнение на проектните цели, задачи и дейности; 
(2) Постигане на резултатите от проекта; 
(3) Спазване на приетия бюджет в частта финансиране на 

изследователската и развойна дейност; 
(4) Придържане към възприетите във ВВМУ принципи на 

изследователска дейност и академична комуникация. 
135. Ръководителят на проекта отчита пред ЕТК по НИИД и ПИ 

дейността по проекта на всеки три месеца. Отчетът се прави в свободна форма 
на база плана за изпълнение на проекта. 
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136. Научната секция на ВВМУ упражнява контрол за изпълнението на 
проекта, включващ: 

(1) Спазване на графика за дейностите по проекта; 
(2) Изпълнение на изследователските цели и задачи съгласно 

утвърдените в плана на проекта критерии и индикатори; 
(3) Спазването на бюджета на проекта и коректното му разходване; 
(4) Администрирането и финансовото отчитане на проекта; 
(5) Недопускане на нередности, застрашаващи интересите на 

училището. 
137. Ръководителят на проекта отчита пред Научната секция на ВВМУ 

дейността по проекта на всеки три месеца. Отчетът се прави по образец, 
приложен към настоящия правилник. 

138. Резултатите от контрола, упражняван от научната секция, се 
представят на заместник началника по научната и учебна част. 

139. При проекти, чийто бюджет надвишава 36 000 (трийсет и шест 
хиляди) лева се организира ежегоден одит. 

140. Съставът на експертната група за одит се предлага от заместник 
началника по учебната и научна част и се назначава със заповед на началника на 
ВВМУ. Съставът на експертната група за одит задължително включва минимум: 

(1) Експерт изследовател; 
(2) Финансов експерт; 
(3) Експерт по администрирането на проекта. 
141. За организиране на одита се отдава заповед на началника на ВВМУ. 
142. Заместник началника по учебната и научна част докладва пред 

Академичен съвет за резултатите от контрола. Периодичността на тези доклади 
се определя от организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест 
месеца. 

143. Предложения за промени в плана за изпълнение на проекта се правят 
от Ръководителя на проекта. 

144. Предложения за промени в плана за изпълнение на проекта се внасят 
в ЕТК по НИИД и ПИ и Научната секция на ВВМУ, които се произнасят с 
писмено становище. 

145. Становищата и предложенията за промени се внасят за разглеждане 
в Академичен съвет, 

146. Академичния съвет се произнася по предложението за промени като 
ги одобрява или отхвърля. 

147. След положително становище на Академичния съвет се издава 
коригираща заповед на началника на ВВМУ и при необходимост се изготвя нов 
план на проекта. 

148. Решение за прекратяване на проекта се взема от Академичен съвет 
по предложение на Ръководителя на проекта или заместник-началника по 
учебната и научна част. 

149. Заместник началникът на по учебната и научна част внася решение 
за прекратяване на проекта преди изтичане на срока за изпълнение в случаите на 
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констатирани нередности, застрашаващи интересите на училището и/или 
неправомерно разходване на финансирането от ВВМУ. 

150. В случаи, нетърпящи отлагане, Академичният съвет може да се 
самосезира и да вземе решение за промяна на плана, бюджета, екипа на проекта 
или неговото прекратяване. 

151. За всички случаи на промяна на плана, екипа, бюджета или 
прекратяване на проекта се отдава организационна заповед. 

152. При завършване на проекта ръководителят на проекта подготвя и 
подава финален отчет до Академичния съвет, ЕТК по НИИД и ПИ и Научната 
секция на ВВМУ. 

153. Проектът се финализира с изпълнението на всички процедури, 
предвидени от финансовите и административни правила на ВВМУ за 
съхранение и отчетност. 

154. Съхраняването и отчетността на резултатите от проекта в 
следпроектния период се организира от ЗНУНЧ и материалноотговорните лица. 
За обявяване на реда за съхраняването и отчетността в следпроектния период се 
отдава организационна заповед. Тази заповед се подготвя от ръководителя на 
проекта. 

 
VII. Проекти за развитие на материалната база с външно 

финансиране 
155. Настоящият раздел регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, изпълнение и приключване на проекти  за развитие на 
материалната база, финансирани изцяло от външен финансов механизъм – 
проекти за развитие на материалната база с външно финансиране, както и 
специфичните мерки по контрола за изпълнението им. 

156. Проектите за развитие на материалната база с външно финансиране 
се одобряват от Академичен съвет, доколкото имат специфика на 
финансирането, заключаваща се в предварителен разход от средствата на ВВМУ 
с последващо възмездяване от финансовия механизъм, както и водят до 
административно натоварване, произтичащо от подготовката на документи по 
кандидатстването и дейности като подготовка и провеждане на обществени 
поръчки и др. 

157. Процедурата на одобряване на проекти с външно финансиране се 
провежда още на етапа на кандидатстване за финансиране. 

158. Процедурата по одобряване на участието в проекти с изцяло външно 
финансиране е: 

(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 
резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 

(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 
Ректорски съвет; 

(3) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 
възлага на Заместник началника по административната част и логистиката да 
внесе проекта за разглеждане в Академичен съвет; 
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(4) Заместник началникът по административната част и логистиката 
внася проекта в Академичен съвет; 

(5) По настояване на иницииращия проекта проектното предложение 
може да се внесе в Академичен съвет и при отрицателна оценка на началника 
или ректорския съвет. 

(6) При положителна оценка Академичният съвет възлага на Заместник 
началникa по административната част и логистиката, както и на други 
длъжностни лица да окажат цялата необходима подкрепа в ресорните им 
области на отговорност за кандидатстването по проекта и впоследствие при 
неговото изпълнение. 

159. Описанието на проекта, подавано с доклад до началника на ВВМУ 
следва задължително да включва: 

(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите 
приоритети на училището и предмета на неговата дейност; 

(2) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на 
кандидатстване; 

(3) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на 
счетоводни и правни дейности, организиране и провеждане на обществени 
поръчки и др.; 

(4) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на 
проекта, от типа на ремонт на помещения, осигуряване на място за изпълнение 
на проекта и т.н.; 

(5) Специфика на финансирането, необходими финансови гаранции, 
схема на плащанията, вид на плащанията към служители на ВВМУ и др. 
подобни въпроси; 

(6) Състав на екипа по проекта; 
(7) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
160. Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет може да изиска 

допълнителна информация от иницииращия проекта. 
161. Началникът, Ректорският съвет оценява допустимостта на проекта 

по следните критерии: 
(1) Съответствие на стратегическите цели и предмета на дейността на 

ВВМУ; 
(2) Адекватност на резултатите на усилията, които следва ВВМУ да 

положи; 
(3) Възможност за материално и логистично осигуряване; 
(4) Възможности за изпълнение на произтичащите финансови 

ангажименти; 
(5) Наличие на други съображения от типа на паралелни проекти със 

сходен предмет на дейност и др. 
162. При необходимост Началникът на ВВМУ сформира комисия за 

становище по проекта. Сформирането на специализирана комисия става със 
заповед на началника на ВВМУ. 

163. Сформираната комисия се произнася единствено по въпросите, по 
които е упълномощена с организационната заповед. 
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164. Представянето на проекта пред началника, Ректорски съвет и 
специализираната комисия се прави от иницииращия проекта, освен в случаите, 
когато той/тя реши по друг начин. 

165. Академичният съвет се произнася за проекта след запознаване със 
становището на началника или Ректорския съвет, като взема окончателно 
решение за подкрепа или отказ на такава за внесения проект. 

166. Със своето решение Академичният съвет: 
(1) Одобрява или отказва подкрепа за проекта; 
(2) Възлага на съответните длъжностни лица в ресорните им области на 

отговорност задължения по кандидатстването и изпълнението за проекта; 
(3) Упълномощава Началника на ВВМУ да подпише договор при 

спечелване на проектното финансиране; 
(4) Възлага на длъжностни лица в ресора им на отговорност задължения 

по контрола за изпълнението на проекта; 
(5) Утвърждава екипа за изпълнение на проекта. 
167. Екипът за изпълнение на проекта се предлага от иницииращия 

проекта и се утвърждава окончателно от Академичен съвет 
168. Иницииращият проекта се назначава за ръководител на проекта, 

освен във случаите, когато той/тя предложат другиго. 
169. Отказ за утвърждаване на екипа на проекта може да се даде само в 

случаите, когато: 
(1) Са налице достатъчни основания за наличие на конфликт на 

интереси; 
(2) Налице са законови основания за невъзможност, като влязла в сила 

присъда, отпуск по болест или майчинство (в случаите когато това е забранено) 
или др.; 

(3) Налице е достатъчно аргументирано становище на пряк началник 
(ръководител) на член от екипа, което становище сочи невъзможност за 
съчетаване на обема на служебните задължения със задълженията по проекта. 

170. Степента на аргументация на основанията за конфликт на интереси 
или на прекия началник (ръководителя) се преценяват от Академичния съвет. 

171. За изпълнението на проекта началникът на ВВМУ издава 
организационна заповед след подписването на договора за финансиране. 

172. В заповедта се указват: 
(1) Ръководителят и екипът на проекта; 
(2) Задълженията по проекта; 
(3) Системата за вътрешноведомствен контрол на проекта; 
(4) Дейностите по проекта и начинът за договаряне на изпълнението им; 
(5) Други параметри, необходими за пълноценното изпълнение на 

проекта. 
173. Ръководителят на проекта подготвя план за изпълнение на проекта в 

съответствие с изискванията на финансиращия механизъм. 
174. В случаите, когато финансиращият механизъм не изисква подобен 

план, то такъв се изготвя само в обема, касаещ ангажираността на структурите 
на ВВМУ по подпомагане на изпълнението на проекта. 
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175. Ръководителят на проекта упражнява ръководство и контрол по 
цялостното изпълнение на плана на проекта. 

176. Ръководителят на проекта подготвя и подава текущи отчети за 
изпълнението на проекта пред финансовия механизъм и Академичния съвет. 

177. Периодичността на текущите отчети се определя от 
организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест месеца. 

178. Промени в плана за изпълнение на проекта се правят от 
Ръководителя на проекта в съответствие с правилата, посочени в договора за 
финансиране. 

179. В случаите, когато тези промени касаят ангажираността на ВВМУ, 
то тези промени се предлагат от Ръководителя на проекта за одобрение от 
Академичен съвет в обема, засягащ училището. 

180. При всички случаи на промяна на бюджета на проекта 
Ръководителят на проекта уведомява Академичния съвет, а в случаите, когато 
тези промени касаят финансиране на аквизиция и строително-монтажни 
дейности и/или се променя системата на заплащане на направени разходи, 
промените се правят след одобрение от Академичен съвет. 

181. Академичният съвет взема решение за промяна на екипа на проекта 
по предложение на Ръководителя на проекта. 

182. Решение за прекратяване на проекта се взема от Академичния съвет 
по предложение на Ръководителя на проекта или заместник-началника по 
административната част и логистиката. 

183. Заместник началникът на по административната част и логистиката 
внася решение за прекратяване на проекта преди изтичане на договора в 
случаите на констатирани нередности, застрашаващи интересите на училището. 

184. В случаи, нетърпящи отлагане, Академичният съвет може да се 
самосезира и да вземе решение за промяна на плана, бюджета, екипа на проекта 
или неговото прекратяване. 

185. За всички случаи на промяна на плана, екипа, бюджета или 
прекратяване на проекта се отдава организационна заповед, ако в иницииращата 
проекта заповед се налагат промени. 

186. При завършване на проекта ръководителят на проекта подготвя и 
подава финален отчет до финансиращия механизъм и Академичния съвет. 

187. Проектът се финализира с изпълнението на всички процедури, 
предвидени от финансовите и административни правила на ВВМУ за 
съхранение и отчетност. 

188. Съхраняването и отчетността на резултатите от проекта в 
следпроектния период се организира от заместник-началника по 
административната част и логистиката и материалноотговорните лица. За 
обявяване на реда за съхраняването и отчетността в следпроектния период се 
отдава организационна заповед. Тази заповед се подготвя от ръководителя на 
проекта. 
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VIII. Проекти за развитие на материалната база със съфинансиране 
189. Настоящият раздел регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, изпълнение и приключване на проекти за развитие на 
материалната база с основно външно финансиране, предвиждащи 
съфинансиране от страна на ВВМУ - проекти за развитие на материалната база 
със съфинансиране, както и специфичните мерки по контрола за изпълнението 
им. 

190. Кандидатстването за проекти за развитие на материалната база със 
съфинансиране се одобряват от Академичен съвет, доколкото се налага 
ползването на средства на ВВМУ за финансиране на изпълнението и имат 
специфика на финансирането, заключаваща се в предварителен разход от 
средствата на ВВМУ с последващо възмездяване от финансовия механизъм, 
както и водят до административно натоварване, произтичащо от подготовката на 
документи по кандидатстването и дейности като подготовка и провеждане на 
обществени поръчки и др. 

191. Процедурата на одобряване на проекти със съфинансиране се 
провежда още на етапа на кандидатстване за финансиране. 

192. Процедурата по одобряване на участието в проекти със 
съфинансиране е: 

(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 
резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 

(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 
Ректорски съвет; 

(3) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 
възлага на Заместник началника по административната част и логистиката да 
внесе проекта за разглеждане в Академичен съвет. Проектно предложение с 
отрицателна оценка от началника или Ректорския съвет не се внася за 
разглеждане в Академичен съвет; 

(4) Заместник началникът по административната част и логистиката 
внася проекта в Академичен съвет; 

(5) При положителна оценка Академичният съвет одобрява средствата 
за съфинансиране и възлага на Заместник началника по административната част 
и логистиката, както и на други длъжностни лица да окажат цялата необходима 
подкрепа в ресорните им области на отговорност за кандидатстването по 
проекта и впоследствие при неговото изпълнение. 

193. Описанието на проекта, подавано с доклад до началника на ВВМУ 
следва задължително да включва: 

(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите 
приоритети на училището и предмета на неговата дейност; 

(2) Необходимия размер на съфинансиране и неговото разпределение в 
процеса на изпълнение на проекта; 

(3) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на 
кандидатстване; 
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(4) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на 
счетоводни и правни дейности, организиране и провеждане на обществени 
поръчки и др.; 

(5) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на 
проекта, от типа на ремонт на помещения, осигуряване на място за изпълнение 
на проекта и т.н.; 

(6) Специфика на финансирането, необходими финансови гаранции, 
схема на плащанията, вид на плащанията към служители на ВВМУ и др. 
подобни въпроси; 

(7) Състав на екипа по проекта; 
(8) Замисъл за устойчивост на резултатите от проекта; 
(9) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
194. Замисълът за устойчивост на резултатите от проекта следва ясно да 

аргументира целесъобразността на предвижданото съфинансиране от страна на 
ВВМУ. 

195. Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет може да изиска 
допълнителна информация от иницииращия проекта. 

196. Началникът, Ректорският съвет оценява допустимостта на проекта 
по следните критерии: 

(1) Съответствие на стратегическите цели и предмета на дейността на 
ВВМУ; 

(2) Адекватност на резултатите на размера на предвиденото 
съфинансиране; 

(3) Адекватност на резултатите на усилията, които следва ВВМУ да 
положи; 

(4) Възможност за материално и логистично осигуряване; 
(5) Възможности за изпълнение на произтичащите финансови 

ангажименти; 
(6) Наличие на други съображения от типа на паралелни проекти със 

сходен предмет на дейност и др. 
197. При необходимост Началникът на ВВМУ назначава със заповед 

специализирана комисия за становище за проекта. 
198. Специализираната комисия при запитване се произнася единствено 

въпросите, за които е упълномощена с организационната заповед, и 
съответствието между практическата стойност на резултатите и размера на 
съфинансирането. 

199. Представянето на проекта пред началника, Ректорски съвет и 
специализираната комисия се прави от иницииращия проекта, освен в случаите, 
когато той реши по друг начин. 

200. При положително становище на началника, Ректорския съвет 
проектното предложение се внася за разглеждане в Академичен съвет. 

201. Академичният съвет се произнася за проекта след запознаване със 
становището на началника или Ректорския съвет, като взема окончателно 
решение за подкрепа или отказ на такава за внесения проект. 

202. Със своето решение Академичният съвет: 
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(1) Одобрява или отказва подкрепа за проекта; 
(2) Одобрява искания размер на съфинансиране; 
(3) Възлага на съответните длъжностни лица в ресорните им области на 

отговорност задължения по кандидатстването и изпълнението за проекта; 
(4) Упълномощава Началника на ВВМУ да подпише договор при 

спечелване на проектното финансиране; 
(5) Възлага на длъжностни лица в ресора им на отговорност задължения 

по контрола за изпълнението на проекта; 
(6) Утвърждава екипа за изпълнение на проекта. 
203. Ръководителят на проекта се предлага от иницииращия проекта и се 

утвърждава от Академичен съвет. 
204. Академичният съвет може да назначи за ръководител на проекта 

лице, различно от предложеното от иницииращия проекта. 
205. Избраният ръководител на проекта предлага екипът за изпълнение 

на проекта. 
206. Отказ за утвърждаване на екипа на проекта може да се даде само в 

случаите, когато: 
(1) Са налице достатъчни основания за наличие на конфликт на 

интереси; 
(2) Налице са законови основания за невъзможност, като влязла в сила 

присъда, отпуск по болест или майчинство (в случаите когато това е забранено) 
или др.; 

(3) Налице е достатъчно аргументирано становище на пряк началник 
(ръководител) на член от екипа, което становище сочи невъзможност за 
съчетаване на обема на служебните задължения със задълженията по проекта. 

207. Степента на аргументация на основанията за конфликт на интереси 
или на прекия началник (ръководителя) се преценяват от Академичния съвет. 

208. За изпълнението на проекта началникът на ВВМУ издава 
организационна заповед след подписването на договора за финансиране. 

209. В заповедта се указват: 
(1) Ръководителят и екипът на проекта; 
(2) Задълженията по проекта; 
(3) Системата за вътрешноведомствен контрол на проекта; 
(4) Дейностите по проекта и начинът за договаряне на изпълнението им; 
(5) Размерът на съфинансиране; 
(6) Други параметри, необходими за пълноценното изпълнение на 

проекта. 
210. Началникът на ВВМУ назначава Контролен съвет за непосредствен 

контрол на проекта. Този контролен съвет се назначава със заповед. 
211. Ръководителят на проекта подготвя план за изпълнение на проекта в 

съответствие с изискванията на финансиращия механизъм. 
212. В случаите, когато финансиращият механизъм не изисква подобен 

план, то такъв се изготвя само в обема, касаещ съфинансирането от ВВМУ и 
ангажираността на структурите на ВВМУ по подпомагане на изпълнението на 
проекта. 



РИ 01.07.48 Правилник за проектната дейност във ВВМУ Стр. 26 от 66 Редакция първа 2019 
 

213. Ръководителят на проекта упражнява ръководство и контрол по 
цялостното изпълнение на плана на проекта. 

214. Ръководителят на проекта подготвя и подава текущи отчети за 
изпълнението на проекта пред финансовия механизъм, Академичния съвет и 
Контролния съвет. 

215. Периодичността на текущите отчети се определя от 
организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест месеца. 

216. Назначеният Контролен съвет упражнява контрол за: 
(1) Постигнатите резултати по проекта; 
(2) Разходването на средствата по линия на съфинансирането от ВВМУ; 
(3) Изпълнението на плана за проекта; 
(4) Недопускане на нередности, застрашаващи интересите на 

училището. 
217. Резултатите от контрола, упражняван от Контролния съвет, се 

представят на заместник началника по административната част и логистиката. 
218. Заместник началникът по административната част и логистиката 

докладва пред Академичен съвет за резултатите от контрола. Периодичността на 
тези доклади се определя от организационната заповед, но не може да е по-
голяма от шест месеца. 

219. Промени в плана за изпълнение на проекта се правят от 
Ръководителя на проекта в съответствие с правилата, посочени в договора за 
финансиране. 

220. В случаите, когато тези промени касаят ангажираността на ВВМУ, 
то тези промени се предлагат от Ръководителя на проекта за одобрение от 
Академичен съвет в обема, засягащ училището. 

221. При всички случаи на промяна на бюджета на проекта 
Ръководителят на проекта уведомява Академичния съвет, а в случаите, когато 
тези промени касаят финансиране на аквизиция и строително-монтажни 
дейности и/или се променя системата на заплащане на направени разходи, 
промените се правят след одобрение от Академичен съвет. 

222. Академичният съвет взема решение за промяна на екипа на проекта 
по предложение на Ръководителя на проекта. 

223. Решение за прекратяване на проекта се взема от Академичен съвет 
по предложение на Ръководителя на проекта или заместник-началника по 
административната част и логистиката. 

224. Заместник началникът на по административната част и логистиката 
внася решение за прекратяване на проекта преди изтичане на договора в 
случаите на констатирани нередности, застрашаващи интересите на училището 
и/или неправомерно разходване на съфинансирането от ВВМУ. 

225. В случаи, нетърпящи отлагане, Академичният съвет може да се 
самосезира и да вземе решение за промяна на плана, бюджета, екипа на проекта 
или неговото прекратяване. 

226. За всички случаи на промяна на плана, екипа, бюджета или 
прекратяване на проекта се отдава организационна заповед. 
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227. При завършване на проекта ръководителят на проекта подготвя и 
подава финален отчет до финансиращия механизъм, Академичния съвет и 
Контролния съвет. 

228. Проектът се финализира с изпълнението на всички процедури, 
предвидени от финансовите и административни правила на ВВМУ за 
съхранение и отчетност. 

229. Съхраняването и отчетността на резултатите от проекта в 
следпроектния период се организира от заместник началника по 
административната част и логистиката и материалноотговорните лица. За 
обявяване на реда за съхраняването и отчетността в следпроектния период се 
отдава организационна заповед. Тази заповед се подготвя от ръководителя на 
проекта. 

 
IX. Проекти за развитие на материалната база с вътрешно 

финансиране 
230. Настоящият раздел регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, изпълнение и приключване на проекти за развитие на 
материалната база, финансирани изцяло от ВВМУ – проекти за развитие на 
материалната база с вътрешно финансиране, както и специфичните мерки по 
контрола за изпълнението им. 

231. Кандидатстването за проекти за развитие на материалната база с 
вътрешно финансиране се одобряват от Академичен съвет. 

232. Процедурата на одобряване на проекти вътрешно финансиране се 
провежда още на етапа на кандидатстване за финансиране. 

233. Процедурата по одобряване на участието в проекти с вътрешно 
финансиране е: 

(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 
резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 

(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 
Ректорски съвет; 

(3) Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет при необходимост 
сформират специализирана комисия за становище по проекта. В тази комисия 
иницииращият проекта внася харта на проект; 

(4) Началникът, Ректорският съвет се произнася по проектното 
предложение с отчитане на становището на специализираната комисия; 

(5) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 
възлага на Заместник началника по административната част и логистиката да 
внесе проекта за разглеждане в Академичен съвет. Проектно предложение с 
отрицателна оценка от началника или Ректорския съвет не се внася за 
разглеждане в Академичен съвет; 

(6) Заместник началникът по административната част и логистиката 
внася проекта в Академичен съвет; 

(7) При положителна оценка Академичният съвет одобрява проекта за 
финансиране и възлага на Заместник началника по административната част и 
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логистиката, както и на други длъжностни лица да окажат цялата необходима 
подкрепа в ресорните им области на отговорност за неговото изпълнение. 

234. Описанието на проекта, подавано с доклад до началника на ВВМУ 
следва задължително да включва: 

(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите 
приоритети на училището и предмета на неговата дейност; 

(2) Необходимия размер на финансиране и неговото разпределение в 
процеса на изпълнение на проекта; 

(3) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на 
изпълнение; 

(4) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на 
счетоводни и правни дейности, организиране и провеждане на обществени 
поръчки и др.; 

(5) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на 
проекта, от типа на ремонт на помещения, осигуряване на място за изграждане 
на съоръжения и т.н.; 

(6) Разпределение на бюджета; 
(7) Състав на екипа по проекта; 
(8) Замисъл за устойчивост на резултатите от проекта; 
(9) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
235. Замисълът за устойчивост на резултатите от проекта следва ясно да 

аргументира целесъобразността на предвижданото съфинансиране от страна на 
ВВМУ. 

236. Началникът, Ректорският съвет оценява допустимостта на проекта 
по следните критерии: 

(1) Съответствие на стратегическите цели и предмета на дейността на 
ВВМУ; 

(2) Адекватност на резултатите на размера на предвиденото 
финансиране; 

(3) Адекватност на резултатите на усилията, които следва ВВМУ да 
положи; 

(4) Възможност за материално и логистично осигуряване; 
(5) Наличие на други съображения от типа на паралелни проекти със 

сходен предмет на дейност и др. 
237. Иницииращият проекта подава харта на проекта към назначената 

специализирана комисия за становище. 
238. Специализираната комисия при запитване се произнася единствено 

за техническото съдържание на проекта и съответствието между резултатите и 
размера на финансирането. 

239. Хартата на проекта е в свободна форма като следва да съдържа 
следната информация: 

(1) Предназначение на продукта; 
(2) Цели на проекта; 
(3) Задачи по изпълнението на проекта; 
(4) Дейности по проекта, обединени в работни пакети; 



РИ 01.07.48 Правилник за проектната дейност във ВВМУ Стр. 29 от 66 Редакция първа 2019 
 

(5) Описание на резултатите от проекта; 
(6) Времеви параметри на проекта; 
(7) Екип на проекта и разпределение по задачи; 
(8) Бюджет на проекта и разпределението му по дейности; 
(9) Рискове и коригиращи мерки; 
(10) Замисъл за устойчивост на резултатите и възвращаемост на 

инвестицията. 
240. Представянето на проекта пред началника, Ректорски съвет и 

специализираната комисия се прави от иницииращия проекта, освен в случаите, 
когато той/тя реши по друг начин. 

241. При положително становище на началника, Ректорския съвет 
проектното предложение се внася за разглеждане в Академичен съвет. 

242. Академичният съвет се произнася за проекта след запознаване със 
становището на началника или Ректорския съвет, като взема окончателно 
решение за подкрепа или отказ на такава за внесения проект. 

243. Със своето решение Академичният съвет: 
(1) Одобрява или отказва подкрепа за проекта; 
(2) Одобрява искания размер на финансиране и бюджета на проекта; 
(3) Възлага на съответните длъжностни лица в ресорните им области на 

отговорност задължения по изпълнението на проекта; 
(4) Възлага на длъжностни лица в ресора им на отговорност задължения 

по контрола за изпълнението на проекта; 
(5) Утвърждава екипа за изпълнение на проекта. 
244. Ръководителят на проекта се предлага от иницииращия проекта и се 

утвърждава от Академичен съвет. 
245. Академичният съвет може да назначи за ръководител на проекта 

лице, различно от предложеното от иницииращия проекта. 
246. Избраният ръководител на проекта предлага екипът за изпълнение 

на проекта. 
247. Отказ за утвърждаване на екипа на проекта може да се даде само в 

случаите, когато: 
(1) Са налице достатъчни основания за наличие на конфликт на 

интереси; 
(2) Налице са законови основания за невъзможност, като влязла в сила 

присъда, отпуск по болест или майчинство (в случаите когато това е забранено) 
или др.; 

(3) Налице е достатъчно аргументирано становище на пряк началник 
(ръководител) на член от екипа, което становище сочи невъзможност за 
съчетаване на обема на служебните задължения със задълженията по проекта. 

248. Степента на аргументация на основанията за конфликт на интереси 
или на прекия началник (ръководителя) се преценяват от Академичния съвет. 

249. За изпълнението на проекта началникът на ВВМУ издава 
организационна заповед. 

250. В заповедта се указват: 
(1) Ръководителят и екипът на проекта; 
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(2) Задълженията по проекта; 
(3) Системата за вътрешноведомствен контрол на проекта; 
(4) Дейностите по проекта и начинът за договаряне на изпълнението им; 
(5) Размерът на финансиране; 
(6) Други параметри, необходими за пълноценното изпълнение на 

проекта. 
251. Началникът на ВВМУ назначава Контролен съвет за непосредствен 

контрол на проекта. Този контролен съвет се назначава със заповед. 
252. Ръководителят на проекта подготвя план за изпълнение на проекта. 
253. Планът за проекта включва информацията, посочена в хартата на 

проекта в по-висока степен на подробност и се изготвя по образец, приложен 
към настоящия правилник. 

254. Планът за изпълнение на проекта се внася от ръководителя на 
проекта за съгласуване с назначения Контролен съвет. 

255. Съгласуване от Контролния съвет се удостоверяват с подписа на 
заместник началника по административната част и логистиката, след което 
планът на проекта се представя на началника на ВВМУ за утвърждаване. 

256. Планът за изпълнение на проекта се утвърждава от началника на 
ВВМУ и служи за база на системата за контрол на проекта. 

257. Ръководителят на проекта упражнява ръководство и контрол по 
цялостното изпълнение на плана на проекта. 

258. Ръководителят на проекта подготвя и подава текущи отчети за 
изпълнението на проекта пред финансовия механизъм, Академичния съвет, 
Контролния съвет. 

259. Периодичността на текущите отчети се определя от 
организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест месеца. 

260. Контролът за изпълнението на проектите за развитие на 
материалната база с вътрешно финансиране се ръководи от заместник началника 
по административната част и логистиката, който се подпомага от Контролния 
съвет. 

261. Контролният съвет упражнява контрол за резултатите от проекта, 
включващ: 

(1) Изпълнение на проектните цели, задачи и дейности съгласно 
утвърдените в плана на проекта критерии и индикатори; 

(2) Постигане на резултатите от проекта; 
(3) Спазване на приетия бюджет; 
(4) Спазване на графика за дейностите по проекта; 
(5) Администрирането и финансовото отчитане на проекта; 
(6) Недопускане на нередности, застрашаващи интересите на 

училището. 
262. Ръководителят на проекта отчита пред Контролния съвет дейността 

по проекта на всеки три месеца. Отчетът се прави в свободна форма на база 
плана за изпълнение на проекта. Отчетът се прави по образец, приложен към 
настоящия правилник. 
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263. Резултатите от контрола, упражняван от Контролния съвет, се 
представят на заместник началника по административната част и логистиката. 

264. При проекти , чийто бюджет надвишава 36 000 (тридесет и шест 
хиляди) лева се организира ежегоден одит. 

265. Съставът на експертната група за одит се предлага от заместник 
началника по административната част и логистиката и се назначава със заповед 
на началника на ВВМУ. Съставът на експертната група за одит задължително 
включва минимум: 

(1) Експерт в предметната област на проекта; 
(2) Финансов експерт; 
(3) Експерт по администрирането на проекта. 
266. За организиране на одита се отдава заповед на началника на ВВМУ. 
267. Заместник началникът по административната част и логистиката 

докладва пред Академичния съвет за резултатите от контрола. Периодичността 
на тези доклади се определя от организационната заповед, но не може да е по-
голяма от шест месеца. 

268. Предложения за промени в плана за изпълнение на проекта се правят 
от Ръководителя на проекта.  

269. Предложения за промени в плана за изпълнение на проекта се внасят 
в Контролния съвет, който се произнася с писмено становище. 

270. Становищата и предложенията за промени се внасят за разглеждане 
в Академичен съвет, 

271. Академичния съвет се произнася по предложението за промени като 
ги одобрява или отхвърля. 

272. След положително становище на Академичния съвет се издава 
коригираща заповед на началника на ВВМУ и при необходимост се изготвя нов 
план на проекта. 

273. Решение за прекратяване на проекта се взема от Академичния съвет 
по предложение на Ръководителя на проекта или заместник-началника по 
административната част и логистиката. 

274. Заместник началникът на по административната част и логистиката 
внася решение за прекратяване на проекта преди изтичане на срока за 
изпълнение в случаите на констатирани нередности, застрашаващи интересите 
на училището и/или неправомерно разходване на финансирането от ВВМУ. 

275. В нетърпящи отлагане случаи, Академичният съвет може да се 
самосезира и да вземе решение за промяна на плана, бюджета, екипа на проекта 
или неговото прекратяване. 

276. За всички случаи на промяна на плана, екипа, бюджета или 
прекратяване на проекта се отдава организационна заповед. 

277. При завършване на проекта ръководителят на проекта подготвя и 
подава финален отчет до Академичния съвет и Контролния съвет. 

278. Проектът се финализира с изпълнението на всички процедури, 
предвидени от финансовите и административни правила на ВВМУ за 
съхранение и отчетност. 
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279. Съхраняването и отчетността на резултатите от проекта в 
следпроектния период се организира от заместник началника по 
административната част и логистиката и материалноотговорните лица. За 
обявяване на реда за съхраняването и отчетността в следпроектния период се 
отдава организационна заповед. Тази заповед се подготвя от ръководителя на 
проекта. 

 
X. Образователни проекти с външно финансиране  
280. Настоящият раздел регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, изпълнение и приключване на образователни проекти, 
финансирани изцяло от външен финансов механизъм – образователни проекти с 
външно финансиране, както и специфичните мерки по контрола за изпълнението 
им. 

281. Образователни проекти с външно финансиране се одобряват от 
Академичния съвет, доколкото имат специфика на финансирането, заключаваща 
се в предварителен разход на средствата на ВВМУ с последващо възмездяване 
от финансовия механизъм, както и водят до административно натоварване, 
произтичащо от подготовката на документи по кандидатстването и дейности 
като подготовка и провеждане на обществени поръчки, и др. 

282. Процедурата на одобряване на проекти с външно финансиране се 
провежда още на етапа на кандидатстване за финансиране. 

283. Процедурата по одобряване на участието в проекти с изцяло външно 
финансиране е: 

(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 
резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 

(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 
Ректорски съвет; 

(3) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 
възлага на Заместник началника по учебната и научна част да внесе проекта за 
разглеждане в Академичен съвет; 

(4) Заместник началникът по учебната и научна част внася проекта в 
Академичен съвет; 

(5) По настояване на иницииращия проекта проектното предложение 
може да се внесе в Академичен съвет и при отрицателна оценка на началника 
или ректорския съвет. 

(6) При положителна оценка Академичният съвет възлага на заместник 
началника по учебната и научна част, както и на други длъжностни лица да 
окажат цялата необходима подкрепа в ресорните им области на отговорност за 
кандидатстването по проекта и впоследствие при неговото изпълнение. 

284. Описанието на проекта, подавано с доклад до началника на ВВМУ 
следва задължително да включва: 

(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите 
приоритети на училището и предмета на неговата дейност; 

(2) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на 
кандидатстване; 
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(3) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на 
счетоводни и правни дейности, организиране и провеждане на обществени 
поръчки и др.; 

(4) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на 
проекта, от типа на ремонт на помещения, осигуряване на място за изпълнение 
на проекта и т.н.; 

(5) Специфика на финансирането, необходими финансови гаранции, 
схема на плащанията, вид на плащанията към служители на ВВМУ и др. 
подобни въпроси; 

(6) Състав на екипа по проекта; 
(7) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
285. Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет може да изиска 

допълнителна информация от иницииращия проекта. 
286. Началникът, Ректорският съвет оценява допустимостта на проекта 

по следните критерии: 
(1) Съответствие на стратегическите цели и предмета на дейността на 

ВВМУ; 
(2) Адекватност на резултатите на усилията, които следва ВВМУ да 

положи; 
(3) Възможност за материално и логистично осигуряване; 
(4) Възможности за изпълнение на произтичащите финансови 

ангажименти; 
(5) Наличие на други съображения от типа на паралелни проекти със 

сходен предмет на дейност и др. 
287. При необходимост Началникът на ВВМУ сформира комисия за 

становище по проекта. Сформирането на специализирана комисия става със 
заповед на началника на ВВМУ. 

288. Сформираната комисия се произнася единствено по въпросите, по 
които е упълномощена с организационната заповед. 

289. Представянето на проекта пред началника, Ректорски съвет и 
специализираната комисия се прави от иницииращия проекта, освен в случаите, 
когато той/тя реши по друг начин. 

290. Академичният съвет се произнася за проекта след запознаване със 
становището на началника или Ректорския съвет, като взема окончателно 
решение за подкрепа или отказ на такава за внесения проект. 

291. Със своето решение Академичният съвет: 
(1) Одобрява или отказва подкрепа за проекта; 
(2) Възлага на съответните длъжностни лица в ресорните им области на 

отговорност задължения по кандидатстването и изпълнението за проекта; 
(3) Упълномощава Началника на ВВМУ да подпише договор при 

спечелване на проектното финансиране; 
(4) Възлага на длъжностни лица в ресора им на отговорност задължения 

по контрола за изпълнението на проекта; 
(5) Утвърждава екипа за изпълнение на проекта. 
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292. Екипът за изпълнение на проекта се предлага от иницииращия 
проекта и се утвърждава окончателно от Академичен съвет 

293. Иницииращият проекта се назначава за ръководител на проекта, 
освен във случаите, когато той/тя предложат другиго. 

294. Отказ за утвърждаване на екипа на проекта може да се даде само в 
случаите, когато: 

(1) Са налице достатъчни основания за наличие на конфликт на 
интереси; 

(2) Налице са законови основания за невъзможност, като влязла в сила 
присъда, отпуск по болест или майчинство (в случаите когато това е забранено) 
или др.; 

(3) Налице е достатъчно аргументирано становище на пряк началник 
(ръководител) на член от екипа, което становище сочи невъзможност за 
съчетаване на обема на служебните задължения със задълженията по проекта. 

295. Степента на аргументация на основанията за конфликт на интереси 
или на прекия началник (ръководителя) се преценяват от Академичния съвет. 

296. За изпълнението на проекта началникът на ВВМУ издава 
организационна заповед след подписването на договора за финансиране. 

297. В заповедта се указват: 
(1) Ръководителят и екипът на проекта; 
(2) Задълженията по проекта; 
(3) Системата за вътрешноведомствен контрол на проекта; 
(4) Дейностите по проекта и начинът за договаряне на изпълнението им; 
(5) Други параметри, необходими за пълноценното изпълнение на 

проекта. 
298. Ръководителят на проекта подготвя план за изпълнение на проекта в 

съответствие с изискванията на финансиращия механизъм. 
299. В случаите, когато финансиращият механизъм не изисква подобен 

план, то такъв се изготвя само в обема, касаещ ангажираността на структурите 
на ВВМУ по подпомагане на изпълнението на проекта. 

300. Ръководителят на проекта упражнява ръководство и контрол по 
цялостното изпълнение на плана на проекта. 

301. Ръководителят на проекта подготвя и подава текущи отчети за 
изпълнението на проекта пред финансовия механизъм и Академичния съвет. 

302. Периодичността на текущите отчети се определя от 
организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест месеца. 

303. Промени в плана за изпълнение на проекта се правят от 
Ръководителя на проекта в съответствие с правилата, посочени в договора за 
финансиране. 

304. В случаите, когато тези промени касаят ангажираността на ВВМУ, 
то тези промени се предлагат от Ръководителя на проекта за одобрение от 
Академичен съвет в обема, засягащ училището. 

305. При всички случаи на промяна на бюджета на проекта 
Ръководителят на проекта уведомява Академичния съвет, а в случаите, когато 
тези промени касаят финансиране на аквизиция и строително-монтажни 
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дейности и/или се променя системата на заплащане на направени разходи, 
промените се правят след одобрение от Академичен съвет. 

306. Академичният съвет взема решение за промяна на екипа на проекта 
по предложение на Ръководителя на проекта. 

307. Решение за прекратяване на проекта се взема от Академичен съвет 
по предложение на Ръководителя на проекта или заместник-началника по 
Учебната и научна част. 

308. Заместник началникът по учебната и научна част внася решение за 
прекратяване на проекта преди изтичане на договора в случаите на констатирани 
нередности, застрашаващи интересите на училището. 

309. В случаи, нетърпящи отлагане, Академичният съвет може да се 
самосезира и да вземе решение за промяна на плана, бюджета, екипа на проекта 
или неговото прекратяване. 

310. За всички случаи на промяна на плана, екипа, бюджета или 
прекратяване на проекта се отдава организационна заповед ако в иницииращата 
проекта заповед се налагат промени. 

311. Проекти с голяма продължителност (повече от две години) и ясно 
изразена цикличност, предвиждаща извършване на еднотипна дейност през 
определени периоди, се рестартират през тези периоди след разрешение от 
Академичен съвет. 

312. Предложение за рестартиране на проекта се прави от Ръководителя 
на проекта пред началника на ВВМУ. 

313. При положително становище на началника на ВВМУ предложението 
за рестартиране на проекта се внася в Академичен съвет от заместник началника 
по учебната и научна част. 

314. Планът за устойчивост се разработва от иницииращия проекта и е 
неделима част от плана за проекта. 

315. Планът за устойчивост на резултатите от проекта следва по ясен 
начин да адресира рентабилността на проекта. 

316. При завършване на проекта ръководителят на проекта подготвя и 
подава финален отчет до финансиращия механизъм и Академичния съвет. 

317. Проектът се финализира с изпълнението на всички процедури, 
предвидени от финансовите и административни правила на ВВМУ за 
съхранение и отчетност. 

318. Съхраняването и отчетността на резултатите от проекта в 
следпроектния период се организира от заместник-началника по учебната и 
научна част и материалноотговорните лица. За обявяване на реда за 
съхраняването и отчетността в следпроектния период се отдава организационна 
заповед. Тази заповед се подготвя от ръководителя на проекта. 

 
XI. Образователни проекти със съфинансиране 
319. Настоящият раздел регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, изпълнение и приключване на образователни проекти с 
основно външно финансиране, предвиждащи съфинансиране от страна на ВВМУ 



РИ 01.07.48 Правилник за проектната дейност във ВВМУ Стр. 36 от 66 Редакция първа 2019 
 
– образователни проекти със съфинансиране, както и специфичните мерки по 
контрола за изпълнението им. 

320. Кандидатстването за образователни проекти със съфинансиране се 
одобрява от Академичния съвет, доколкото се налага ползването на средства на 
ВВМУ за финансиране на изпълнението и имат специфика на финансирането, 
заключаваща се в предварителен разход от средствата на ВВМУ с последващо 
възмездяване от финансовия механизъм, както и водят до административно 
натоварване, произтичащо от подготовката на документи по кандидатстването и 
дейности като подготовка и провеждане на обществени поръчки и др. 

321. Процедурата на одобряване на проекти със съфинансиране се 
провежда още на етапа на кандидатстване за финансиране.  

322. Процедурата по одобряване на участието в проекти със 
съфинансиране е: 

(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 
резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 

(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 
Ректорски съвет; 

(3) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 
възлага на Заместник началника по учебната и научна част да внесе проекта за 
разглеждане в Академичен съвет. Проектно предложение с отрицателна оценка 
от началника или Ректорския съвет не се внася за разглеждане в Академичен 
съвет; 

(4) Заместник началникът по учебната и научна част внася проекта в 
Академичен съвет; 

(5) При положителна оценка Академичният съвет одобрява средствата 
за съфинансиране и възлага на заместник началника по учебната и научна част, 
както и на други длъжностни лица да окажат цялата необходима подкрепа в 
ресорните им области на отговорност за кандидатстването по проекта и 
впоследствие при неговото изпълнение. 

323. Описанието на проекта, подавано с доклад до началника на ВВМУ 
следва задължително да включва: 

(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите 
приоритети на училището и предмета на неговата дейност; 

(2) Необходимия размер на съфинансиране и неговото разпределение в 
процеса на изпълнение на проекта; 

(3) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на 
кандидатстване; 

(4) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на 
счетоводни и правни дейности, организиране и провеждане на обществени 
поръчки и др.; 

(5) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на 
проекта, от типа на ремонт на помещения, осигуряване на място за изпълнение 
на проекта и т.н.; 
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(6) Специфика на финансирането, необходими финансови гаранции, 
схема на плащанията, вид на плащанията към служители на ВВМУ и др. 
подобни въпроси; 

(7) Състав на екипа по проекта; 
(8) Замисъл за устойчивост на резултатите от проекта; 
(9) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
324. Замисълът за устойчивост на резултатите от проекта следва ясно да 

аргументира целесъобразността на предвижданото съфинансиране от страна на 
ВВМУ. 

325. Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет може да изиска 
допълнителна информация от иницииращия проекта. 

326. Началникът, Ректорският съвет оценява допустимостта на проекта 
по следните критерии: 

(1) Съответствие на стратегическите цели и предмета на дейността на 
ВВМУ; 

(2) Адекватност на резултатите на размера на предвиденото 
съфинансиране; 

(3) Адекватност на резултатите на усилията, които следва ВВМУ да 
положи; 

(4) Възможност за материално и логистично осигуряване; 
(5) Възможности за изпълнение на произтичащите финансови 

ангажименти; 
(6) Наличие на други съображения от типа на паралелни проекти със 

сходен предмет на дейност и др. 
327. При необходимост Началникът на ВВМУ назначава със заповед 

специализирана комисия за становище за проекта. 
328. Специализираната комисия при запитване се произнася единствено 

въпросите, за които е упълномощена с организационната заповед, и 
съответствието между практическата стойност на резултатите и размера на 
съфинансирането. 

329. Представянето на проекта пред началника, Ректорски съвет и 
специализираната комисия се прави от иницииращия проекта, освен в случаите, 
когато той реши по друг начин. 

330. При положително становище на началника, Ректорския съвет 
проектното предложение се внася за разглеждане в Академичен съвет. 

331. Академичният съвет се произнася за проекта след запознаване със 
становището на началника или Ректорския съвет, като взема окончателно 
решение за подкрепа или отказ на такава за внесения проект. 

332. Със своето решение Академичният съвет: 
(1) Одобрява или отказва подкрепа за проекта; 
(2) Одобрява искания размер на съфинансиране; 
(3) Възлага на съответните длъжностни лица в ресорните им области на 

отговорност задължения по кандидатстването и изпълнението за проекта; 
(4) Упълномощава Началника на ВВМУ да подпише договор при 

спечелване на проектното финансиране; 
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(5) Възлага на длъжностни лица в ресора им на отговорност задължения 
по контрола за изпълнението на проекта; 

(6) Утвърждава екипа за изпълнение на проекта. 
333. Ръководителят на проекта се предлага от иницииращия проекта и се 

утвърждава от Академичен съвет. 
334. Академичният съвет може да назначи за ръководител на проекта 

лице, различно от предложеното от иницииращия проекта. 
335. Избраният ръководител на проекта предлага екипът за изпълнение 

на проекта. 
336. Отказ за утвърждаване на екипа на проекта може да се даде само в 

случаите, когато: 
(1) Са налице достатъчни основания за наличие на конфликт на 

интереси; 
(2) Налице са законови основания за невъзможност, като влязла в сила 

присъда, отпуск по болест или майчинство (в случаите когато това е забранено) 
или др.; 

(3) Налице е достатъчно аргументирано становище на пряк началник 
(ръководител) на член от екипа, което становище сочи невъзможност за 
съчетаване на обема на служебните задължения със задълженията по проекта. 

337. Степента на аргументация на основанията за конфликт на интереси 
или на прекия началник (ръководителя) се преценяват от Академичния съвет. 

338. За изпълнението на проекта началникът на ВВМУ издава 
организационна заповед след подписването на договора за финансиране. 

339. В заповедта се указват: 
(1) Ръководителят и екипът на проекта; 
(2) Задълженията по проекта; 
(3) Системата за вътрешноведомствен контрол на проекта; 
(4) Дейностите по проекта и начинът за договаряне на изпълнението им; 
(5) Размерът на съфинансиране; 
(6) Други параметри, необходими за пълноценното изпълнение на 

проекта. 
340. Началникът на ВВМУ назначава Контролен съвет за непосредствен 

контрол на проекта. Този контролен съвет се назначава със заповед. 
341. Ръководителят на проекта подготвя план за изпълнение на проекта в 

съответствие с изискванията на финансиращия механизъм. 
342. В случаите, когато финансиращият механизъм не изисква подобен 

план, то такъв се изготвя само в обема, касаещ съфинансирането от ВВМУ и 
ангажираността на структурите на ВВМУ по подпомагане на изпълнението на 
проекта. 

343. Ръководителят на проекта упражнява ръководство и контрол по 
цялостното изпълнение на плана на проекта. 

344. Ръководителят на проекта подготвя и подава текущи отчети за 
изпълнението на проекта пред финансовия механизъм, Академичния съвет и 
Контролния съвет. 
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345. Периодичността на текущите отчети се определя от 
организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест месеца. 

346. Назначеният Контролен съвет упражнява контрол за: 
(1) Постигнатите резултати по проекта; 
(2) Разходването на средствата по линия на съфинансирането от ВВМУ; 
(3) Изпълнението на плана за проекта; 
(4) Недопускане на нередности, застрашаващи интересите на 

училището. 
347. Резултатите от контрола, упражняван от Контролния съвет, се 

представят на заместник началника по учебната и научна част. 
348. Заместник началникът по учебната и научна част докладва пред 

Академичен съвет за резултатите от контрола. Периодичността на тези доклади 
се определя от организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест 
месеца. 

349. Промени в плана за изпълнение на проекта се правят от 
Ръководителя на проекта в съответствие с правилата, посочени в договора за 
финансиране. 

350. В случаите, когато тези промени касаят ангажираността на ВВМУ, 
то тези промени се предлагат от Ръководителя на проекта за одобрение от 
Академичен съвет в обема, засягащ училището. 

351. При всички случаи на промяна на бюджета на проекта 
Ръководителят на проекта уведомява Академичния съвет, а в случаите, когато 
тези промени касаят финансиране на аквизиция и строително-монтажни 
дейности и/или се променя системата на заплащане на направени разходи, 
промените се правят след одобрение от Академичен съвет. 

352. Академичният съвет взема решение за промяна на екипа на проекта 
по предложение на Ръководителя на проекта. 

353. Решение за прекратяване на проекта се взема от Академичен съвет 
по предложение на Ръководителя на проекта или заместник-началника по 
учебната и научна част. 

354. Заместник началникът на по учебната и научна част внася решение 
за прекратяване на проекта преди изтичане на договора в случаите на 
констатирани нередности, застрашаващи интересите на училището и/или 
неправомерно разходване на съфинансирането от ВВМУ. 

355. В случаи, нетърпящи отлагане, Академичният съвет може да се 
самосезира и да вземе решение за промяна на плана, бюджета, екипа на проекта 
или неговото прекратяване. 

356. За всички случаи на промяна на плана, екипа, бюджета или 
прекратяване на проекта се отдава организационна заповед. 

357. Проекти с голяма продължителност (повече от две години) и ясно 
изразена цикличност, предвиждаща извършване на еднотипна дейност през 
определени периоди се рестартират през тези периоди след разрешение от 
Академичен съвет. 

358. Предложение за рестартиране на проекта се прави от Ръководителя 
на проекта пред началника на ВВМУ. 



РИ 01.07.48 Правилник за проектната дейност във ВВМУ Стр. 40 от 66 Редакция първа 2019 
 

359. При положително становище на началника на ВВМУ предложението 
за рестартиране на проекта се внася в Академичен съвет от заместник началника 
по учебната и научна част. 

360. Планът за устойчивост се разработва от иницииращия проекта и е 
неделима част от плана за проекта. 

361. Планът за устойчивост на резултатите от проекта следва по ясен 
начин да адресира рентабилността на проекта. 

362. При завършване на проекта ръководителят на проекта подготвя и 
подава финален отчет до финансиращия механизъм, Академичния съвет и 
Контролния съвет. 

363. Проектът се финализира с изпълнението на всички процедури, 
предвидени от финансовите и административни правила на ВВМУ за 
съхранение и отчетност. 

364. Съхраняването и отчетността на резултатите от проекта в 
следпроектния период се организира от заместник началника по учебната и 
научна част и материалноотговорните лица. За обявяване на реда за 
съхраняването и отчетността в следпроектния период се отдава организационна 
заповед. Тази заповед се подготвя от ръководителя на проекта. 

 
XII. Образователни проекти с вътрешно финансиране 
365. Настоящият раздел регламентира дейността по иницииране, 

подготовка, одобряване, изпълнение и приключване на образователни проекти, 
финансирани изцяло от ВВМУ – образователни проекти с вътрешно 
финансиране, както и специфичните мерки по контрола за изпълнението им. 

366. Кандидатстването за образователни проекти с вътрешно 
финансиране се одобряват от Академичен съвет. 

367. Процедурата на одобряване на проекти вътрешно финансиране се 
провежда още на етапа на кандидатстване за финансиране. 

368. Процедурата по одобряване на участието в проекти с вътрешно 
финансиране е: 

(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 
резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 

(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 
Ректорски съвет; 

(3) Началникът на ВВМУ, Ректорският съвет при необходимост 
сформират специализирана комисия за становище по проекта. В тази комисия 
иницииращият проекта внася харта на проект; 

(4) Началникът, Ректорският съвет се произнася по проектното 
предложение с отчитане на становището на специализираната комисия; 

(5) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 
възлага на Заместник началника по учебната и научна част да внесе проекта за 
разглеждане в Академичен съвет. Проектно предложение с отрицателна оценка 
от началника или Ректорския съвет не се внася за разглеждане в Академичен 
съвет; 
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(6) Заместник началникът по учебната и научна част внася проекта в 
Академичния съвет; 

(7) При положителна оценка Академичният съвет одобрява проекта за 
финансиране и възлага на заместник началника по учебната и научна част, както 
и на други длъжностни лица да окажат цялата необходима подкрепа в ресорните 
им области на отговорност за неговото изпълнение. 

369. Описанието на проекта, подавано с доклад до началника на ВВМУ 
следва задължително да включва: 

(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите 
приоритети на училището и предмета на неговата дейност; 

(2) Необходимия размер на финансиране и неговото разпределение в 
процеса на изпълнение на проекта; 

(3) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на 
изпълнение; 

(4) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на 
счетоводни и правни дейности, организиране и провеждане на обществени 
поръчки и др.; 

(5) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на 
проекта, от типа на ремонт на помещения, осигуряване на място за изграждане 
на съоръжения и т.н.; 

(6) Разпределение на бюджета; 
(7) Състав на екипа по проекта; 
(8) Замисъл за устойчивост на резултатите от проекта; 
(9) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
370. Замисълът за устойчивост на резултатите от проекта следва ясно да 

аргументира целесъобразността на предвижданото съфинансиране от страна на 
ВВМУ. 

371. Началникът, Ректорският съвет оценява допустимостта на проекта 
по следните критерии: 

(1) Съответствие на стратегическите цели и предмета на дейността на 
ВВМУ; 

(2) Адекватност на резултатите на размера на предвиденото 
финансиране; 

(3) Адекватност на резултатите на усилията, които следва ВВМУ да 
положи; 

(4) Възможност за материално и логистично осигуряване; 
(5) Наличие на други съображения от типа на паралелни проекти със 

сходен предмет на дейност и др. 
372. Иницииращият проекта подава харта на проекта към назначената 

специализирана комисия за становище. 
373. Специализираната комисия при запитване се произнася единствено 

за техническото съдържание на проекта и съответствието между резултатите и 
размера на финансирането. 

374. Хартата на проекта е в свободна форма като следва да съдържа 
следната информация: 
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(1) Предназначение на продукта; 
(2) Цели на проекта; 
(3) Задачи по изпълнението на проекта; 
(4) Дейности по проекта, обединени в работни пакети; 
(5) Описание на резултатите от проекта; 
(6) Времеви параметри на проекта; 
(7) Екип на проекта и разпределение по задачи; 
(8) Бюджет на проекта и разпределението му по дейности; 
(9) Рискове и коригиращи мерки; 
(10) Замисъл за устойчивост на резултатите и възвращаемост на 

инвестицията. 
375. Представянето на проекта пред началника, Ректорски съвет и 

специализираната комисия се прави от иницииращия проекта, освен в случаите, 
когато той/тя реши по друг начин. 

376. При положително становище на началника, Ректорския съвет 
проектното предложение се внася за разглеждане в Академичен съвет. 

377. Академичният съвет се произнася за проекта след запознаване със 
становището на началника или Ректорския съвет, като взема окончателно 
решение за подкрепа или отказ на такава за внесения проект. 

378. Със своето решение Академичният съвет: 
(1) Одобрява или отказва подкрепа за проекта; 
(2) Одобрява искания размер на финансиране и бюджета на проекта; 
(3) Възлага на съответните длъжностни лица в ресорните им области на 

отговорност задължения по изпълнението на проекта; 
(4) Възлага на длъжностни лица в ресора им на отговорност задължения 

по контрола за изпълнението на проекта; 
(5) Утвърждава екипа за изпълнение на проекта. 
379. Ръководителят на проекта се предлага от иницииращия проекта и се 

утвърждава от Академичен съвет. 
380. Академичният съвет може да назначи за ръководител на проекта 

лице, различно от предложеното от иницииращия проекта. 
381. Избраният ръководител на проекта предлага екипът за изпълнение 

на проекта. 
382. Отказ за утвърждаване на екипа на проекта може да се даде само в 

случаите, когато: 
(1) Са налице достатъчни основания за наличие на конфликт на 

интереси; 
(2) Налице са законови основания за невъзможност, като влязла в сила 

присъда, отпуск по болест или майчинство (в случаите когато това е забранено) 
или др.; 

(3) Налице е достатъчно аргументирано становище на пряк началник 
(ръководител) на член от екипа, което становище сочи невъзможност за 
съчетаване на обема на служебните задължения със задълженията по проекта. 

383. Степента на аргументация на основанията за конфликт на интереси 
или на прекия началник (ръководителя) се преценяват от Академичния съвет. 
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384. За изпълнението на проекта началникът на ВВМУ издава 
организационна заповед. 

385. В заповедта се указват: 
(1) Ръководителят и екипът на проекта; 
(2) Задълженията по проекта; 
(3) Системата за вътрешноведомствен контрол на проекта; 
(4) Дейностите по проекта и начинът за договаряне на изпълнението им; 
(5) Размерът на финансиране; 
(6) Други параметри, необходими за пълноценното изпълнение на 

проекта. 
386. Началникът на ВВМУ назначава Контролен съвет за непосредствен 

контрол на проекта. Този контролен съвет се назначава със заповед. 
387. Ръководителят на проекта подготвя план за изпълнение на проекта. 
388. Планът за проекта включва информацията, посочена в хартата на 

проекта в по-висока степен на подробност и се изготвя по образец, приложен 
към настоящия правилник. 

389. Планът за изпълнение на проекта се внася от ръководителя на 
проекта за съгласуване с назначения Контролен съвет. 

390. Съгласуване от Контролния съвет се удостоверява с подписа на 
заместник началника по учебната и научна част, след което планът на проекта се 
представя на началника на ВВМУ за утвърждаване. 

391. Планът за изпълнение на проекта се утвърждава от началника на 
ВВМУ и служи за база на системата за контрол на проекта. 

392. Ръководителят на проекта упражнява ръководство и контрол по 
цялостното изпълнение на плана на проекта. 

393. Ръководителят на проекта подготвя и подава текущи отчети за 
изпълнението на проекта пред финансовия механизъм, Академичния съвет, 
Контролния съвет. 

394. Периодичността на текущите отчети се определя от 
организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест месеца. 

395. Контролът за изпълнението на проектите за развитие на 
материалната база с вътрешно финансиране се ръководи от заместник началника 
по учебната и научна част, който се подпомага от Контролния съвет. 

396. Контролният съвет упражнява контрол за резултатите от проекта, 
включващ: 

(1) Изпълнение на проектните цели, задачи и дейности съгласно 
утвърдените в плана на проекта критерии и индикатори; 

(2) Постигане на резултатите от проекта; 
(3) Спазване на приетия бюджет; 
(4) Спазване на графика за дейностите по проекта; 
(5) Администрирането и финансовото отчитане на проекта; 
(6) Недопускане на нередности, застрашаващи интересите на 

училището. 
397. Ръководителят на проекта отчита пред Контролния съвет дейността 

по проекта на всеки три месеца. Отчетът се прави в свободна форма на база 



РИ 01.07.48 Правилник за проектната дейност във ВВМУ Стр. 44 от 66 Редакция първа 2019 
 
плана за изпълнение на проекта. Отчетът се прави по образец, приложен към 
настоящия правилник. 

398. Резултатите от контрола, упражняван от Контролния съвет, се 
представят на заместник началника по учебната и научна част. 

399. При проекти , чийто бюджет надвишава 36 000 (трийсет и шест 
хиляди) лева се организира ежегоден одит. 

400. Съставът на експертната група за одит се предлага от заместник 
началника по учебната и научна част и се назначава със заповед на началника на 
ВВМУ. Съставът на експертната група за одит задължително включва минимум: 

(1) Експерт в предметната област на проекта; 
(2) Финансов експерт; 
(3) Експерт по администрирането на проекта. 
401. За организиране на одита се отдава заповед на началника на ВВМУ. 
402. Заместник началника по учебната и научна част докладва пред 

Академичен съвет за резултатите от контрола. Периодичността на тези доклади 
се определя от организационната заповед, но не може да е по-голяма от шест 
месеца. 

403. Предложения за промени в плана за изпълнение на проекта се правят 
от Ръководителя на проекта. 

404. Предложения за промени в плана за изпълнение на проекта се внасят 
в Контролния съвет, който се произнася с писмено становище. 

405. Становищата и предложенията за промени се внасят за разглеждане 
в Академичен съвет, 

406. Академичния съвет се произнася по предложението за промени като 
ги одобрява или отхвърля. 

407. След положително становище на Академичния съвет се издава 
коригираща заповед на началника на ВВМУ и при необходимост се изготвя нов 
план на проекта. 

408. Решение за прекратяване на проекта се взема от Академичен съвет 
по предложение на Ръководителя на проекта или заместник-началника по 
учебната и научна част. 

409. Заместник началникът по учебната и научна част внася решение за 
прекратяване на проекта преди изтичане на срока за изпълнение в случаите на 
констатирани нередности, застрашаващи интересите на училището, и/или 
неправомерно разходване на финансирането от ВВМУ. 

410. В случаи, нетърпящи отлагане, Академичният съвет може да се 
самосезира и да вземе решение за промяна на плана, бюджета, екипа на проекта 
или неговото прекратяване. 

411. За всички случаи на промяна на плана, екипа, бюджета или 
прекратяване на проекта се отдава организационна заповед. 

412. Проекти с голяма продължителност (повече от две години) и ясно 
изразена цикличност, предвиждаща извършване на еднотипна дейност през 
определени периоди се рестартират през тези периоди след разрешение от 
Академичен съвет. 
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413. Предложение за рестартиране на проекта се прави от Ръководителя 
на проекта пред началника на ВВМУ. 

414. При положително становище на началника на ВВМУ предложението 
за рестартиране на проекта се внася в Академичен съвет от заместник началника 
по учебната и научна част. 

415. При всички случаи, когато се предвижда рестартиране на 
образователни проекти се изготвя план за устойчивост на образователния 
проект. 

416. Планът за устойчивост се разработва от иницииращия проекта и е 
неделима част от плана за проекта. 

417. Планът за устойчивост на резултатите от проекта следва по ясен 
начин да адресира рентабилността на проекта. 

418. При завършване на проекта ръководителят на проекта подготвя и 
подава финален отчет до Академичния съвет и Контролния съвет. 

419. Проектът се финализира с изпълнението на всички процедури, 
предвидени от финансовите и административни правила на ВВМУ за 
съхранение и отчетност. 

420. Съхраняването и отчетността на резултатите от проекта в 
следпроектния период се организира от заместник началника по учебната и 
научна част и материалноотговорните лица. За обявяване на реда за 
съхраняването и отчетността в следпроектния период се отдава организационна 
заповед. Тази заповед се подготвя от ръководителя на проекта. 

 
XIII. Други проекти 
421. Всички проекти, непопадащи в обхвата на научноизследователските 

и развойни проекти, проектите за развитие на материалната база и 
образователните проекти се определят като други проекти. 

422. Процедурата за кандидатстване за подобни проекти е следната: 
(1) Иницииращият проекта внася кратко описание на проекта (харта или 

резюме, може и под формата на презентация) в доклад до началника на ВВМУ; 
(2) Началникът на ВВМУ при необходимост насочва доклада до 

Ректорски съвет и възлага на един от заместник началниците да разработи 
правила за организиране, изпълнение контрол и приключване на проекта; 

(3) Заместник началника разработва правила за организиране, 
изпълнение контрол и приключване на проекта в духа на настоящия правилник. 

(4) При положителна оценка от Началника или Ректорския съвет се 
възлага на един от заместник началниците да внесе проекта за разглеждане в 
Академичен съвет. Проектно предложение с отрицателна оценка от началника 
или Ректорския съвет не се внася за разглеждане в Академичен съвет; 

(5) Заместник началникът внася в Академичния съвет проекта и 
разработените правила за организиране, изпълнение контрол и приключване на 
проекта; 

(6) При положителна оценка Академичният съвет одобрява проекта, 
правилата за организиране, изпълнение контрол и приключване на проекта и 
възлага на заместник началника, както и на други длъжностни лица да окажат 
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цялата необходима подкрепа в ресорните им области на отговорност за 
кандидатстването по проекта и впоследствие при неговото изпълнение. 

423. Организирането, изпълнението, контролът и приключването на 
проекта стават по одобрените правила. 

 
XIV. Контрол за изпълнението на проекти 
424. Контролът за изпълнение на проектите се организира на база на 

настоящия правилник. 
425. Контролът по изпълнение на проектите се ръководи от ресорният 

заместник началник. 
426. Органи за контрол са Академичният съвет, постоянно действащите 

звена на ВВМУ, ЕТК по НИИД и ПИ, Научната секция и назначените със 
заповед комисии и съвети. 

427. Академичният съвет, постоянно действащите звена на ВВМУ, ЕТК 
по НИИД и ПИ и Научната секция упражняват контрол върху проектите на 
базата на устройствените си правилници и настоящия правилник. 

428. Назначените със заповед комисии и съвети при упражняването на 
контрол се ръководят от посочените правила в организационната заповед за 
сформирането им. 

 
XV. Общи правила за формиране на бюджета и плана за устойчивост 

на резултатите на проекти 
429. Настоящият раздел представя основните насоки за формиране на 

бюджет и план за устойчивост на резултатите от проекти. 
430. Проектите с външно финансиране (пълно или частично) формират 

бюджета си на основата на възприетите от финансовия механизъм правила. 
431. Когато финансовият механизъм не е посочил изрични правила, се 

прилагат разпоредбите на настоящия правилник. 
432. Проектите с изцяло вътрешно финансиране формират бюджета си на 

база разпоредбите на настоящия правилник. 
433. Бюджетът на проекта следва да включва следните пера: 
(1) Разходи за управление; 
(2) Разходи за персонал; 
(3) Разходи за аквизиция; 
(4) Разходи за строително-монтажни, конструкторски и проектантски 

дейности; 
(5) Разходи за услуги; 
(6) Разходи за пътуване; 
(7) Режийни разходи; 
(8) Разходи за популяризиране на резултатите от проекта; 
(9) Други разходи. 
434. Допустимостта на видовете разходи се определя от началника на 

ВВМУ, Ректорския съвет, Академичния съвет или упълномощените от тях 
съвети и комисии. 

435. Разходите за управление включват разходи за дейности като:  
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(1) ръководство на проекта; 
(2) координиране на проекта; 
(3) администриране на проекта; 
(4) финансова отчетност. 
436. Разходите за управление не могат да надвишават 10% от бюджета на 

проекта. 
437. Разходите за персонал на проекта включват разходи за: 
(1) Научна и изследователска дейност; 
(2) Образователна дейност; 
(3) Методическа дейност; 
(4) Организиране и провеждане на събития, свързани с проекта; 
(5) Организиране и провеждане на тръжни процедури, обществени 

поръчки и др. 
(6) Дейности, свързани с разработване на планове, проекти и други, 

необходими за проекта организационни и онагледяващи материали. 
438. Разходите за персонал не могат да надвишават 40% от бюджета на 

проектите за развитие на материалната база. 
439. Разходите за управление и персонал се планират и отчитат на 

почасови ставки, посочени в проектното предложение и утвърдени от 
Академичния съвет. 

440. Разходите за пътуване са разходи за командировки в страната и 
чужбина, необходими за изпълнение на целите на проекта. 

441. Разходите за пътуване не могат да надвишават 10% от бюджета на 
проекта. 

442. Разходите за популяризиране на резултатите от проекта са разходи 
за организиране на събития от вида на конференции, семинари, кръгли маси и 
други, както и свързаните с тях разходи за храна и наемане на оборудване. 

443. Разходите за популяризиране на резултатите от проекта не могат да 
надвишават 15% от бюджета на проекта. 

444. Разходите за аквизиция, строително-монтажни, конструкторски и 
проектантски дейности, услуги се включват в общия план на училището. 

445. Бюджетът по проекта и планът за устойчивост на резултатите се 
разработват с отчитане на степента на ангажираност структурите и материалната 
база на училището. 

446. При формирането на плана за устойчивост на проекти, чието 
изпълнение предвижда финансиране на дейността на проекта от бъдещите 
приходи, се прилагат следните правила: 

(1) Разходите за управление и персонал не бива сумарно да надвишават 
50%; 

(2) При ползването на материалната база на училището, когато не са 
включени високотехнологични съоръжения, минималното отчисление за 
училището не може да е по-малко от 25%; 

(3) При ползването на материалната база на училището, когато са 
включени високотехнологични съоръжения, минималното отчисление за 
училището не може да е по-малко от 40%; 
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(4) При ползването само на административни и финансово счетоводни 
услуги от училището минималното отчисление за училището не може да е по-
малко от 20%. 

447. За всички други случаи по формирането на бюджета и плана за 
устойчивост на резултатите се произнася Академичния съвет. 

 
XVI. Преходни и заключителни разпоредби 
448. Настоящият правилник влиза в сила от датата на приемането му в 

Академичен съвет и се прилага към всички проекти, започнати след тази дата. 
449. Всички проекти, започнати до началото на влизане в сила на 

настоящия правилник се изпълняват и приключват по правилата, действащи към 
момента на началото им. 

 
Правилникът е приет с решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. 

Й. Вапцаров“ с протокол № 93/04.12.2018 г. 
 
 
Приложения: 
1. Правила за определяне на идентификационен номер на проект. 
2. Препоръчителна форма за харта на проект. 
3. План на проект. 
4. Бюджет на проект. 
5. Индивидуален месечен отчет. 
6. Протокол от проведено работно съвещание по проект. 
7. Периодичен отчет по проект. 
8. Протокол за периодичен вътрешен одит на проект. 
9. Финален отчет по проект. 
10. Протокол за текуща външна проверка на проект. 
11. Протокол за финална външна проверка на проект. 
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Приложение 1 
 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ПРОЕКТ 

 
Идентификационният номер на проекта служи за регистриране на проекта 

в единна общоучилищна система за контрол на проектите. 
Тази система се поддържа от Научната секция на ВВМУ. 
Проектите се номерират с ползване на цифрена комбинация, която се 

състои от следните регистри: 
1. Първи регистър, определящ вида на проекта. Регистърът е едноцифрен 

и има следните значения: 
- „1“ – за научноизследователските и развойни проекти; 
- „2“ – за проектите за развитие на материалната база; 
- „3“ – за образователните проекти; 
- „4“ – за другите видове проекти. 
2. Втори регистър, определящ начина на финансиране. Регистърът е 

едноцифрен и има следните значения: 
- „1“ – за проектите с външно финансиране; 
- „2“ – за проектите със съфинансиране; 
- „3“ – за проектите със собствено финансиране. 
3. Трети регистър, посочващ годината на начало на проекта. За година на 

начало на проекта се счита годината на сключване на договор за финансиране в 
случая с проектите с външно финансиране и съфинансиране или годината на 
одобряване на проекта от Академичен съвет. Регистърът е двуцифрен и посочва 
последните две цифри на съответната календарна година. 

4. Четвърти регистър, посочващ пореден номер на проекта за съответната 
година. Регистърът е двуцифрен и посочва номерът за годината, под който 
проектът е заведен в единната общоучилищна система за контрол. 

ПРИМЕР: 
Проект с идентификационен номер 231825 следва да се приема за: проект 

за развитие на материалната база, финансиран със собствени средства, одобрен 
от ВВМУ през 2018 г. и заведен с пореден номер 25 в единната общоучилищна 
система за контрол през 2018 г. 
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Приложение 2 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ФОРМА ЗА ХАРТА НА ПРОЕКТ 
 
Хартата за проект е в свободен текст, като задължително следва да дава информация по следните направления: 
1. Предназначение на проекта (мисия и визия). 
2. Цели на проекта. Резултати по целите. 
3. Задачи на проекта. Резултати по задачите. 
Целите и задачите трябва да дават яснота за логическата последователност на проекта и резултатите. Примерна 

таблица е приведена по-долу: 
 

№ Цел/задача Резултат Индикатор Мярка Очаквана 
стойност 

Допустимо 
отклонение 

Коригиращо 
въздействие 

1 ХХХ ХХХ - - - - - 
1.1 

YYY YYY 
1. YYY 
2. YYY 
3. YYY 

1. YYY 
2. YYY 
3. YYY 

1. YYY 
2. YYY 
3. YYY 

1. YYY 
2. YYY 
3. YYY 

1. YYY 
2. YYY 
3. YYY 
4. YYY 

1.2 
ZZZ ZZZ 1. ZZZ 

2. ZZZ 
1. ZZZ 
2. ZZZ 

1. ZZZ 
2. ZZZ 

1. ZZZ 
2. ZZZ 

1. ZZZ 
2. ZZZ 
3. ZZZ 

2 XXX XXX - - - - - 
2.1 YYY YYY 1. YYY 1. YYY 1. YYY 1. YYY 1. YYY 

2. YYY 
2.2 

ZZZ ZZZ 1. ZZZ 
2. ZZZ 

1. ZZZ 
2. ZZZ 

1. ZZZ 
2. ZZZ 

1. ZZZ 
2. ZZZ 

1. ZZZ 
2. ZZZ 
3. ZZZ 

 
Допълнително се описва в необходимата степен: 
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(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите приоритети на училището и предмета на 
неговата дейност; 

(2) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на кандидатстване; 
(3) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на счетоводни и правни дейности, организиране и 

провеждане на обществени поръчки и др.; 
(4) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на проекта, от типа на ремонт на помещения, 

осигуряване на място за изграждане на лаборатории и т.н.; 
(5) Специфика на финансирането, необходими финансови гаранции, схема на плащанията, вид на плащанията към 

служители на ВВМУ и др. подобни въпроси; 
(6) Състав на екипа по проекта; 
(7) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
 
            Иницииращ проекта: 
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Приложение 3 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ФОРМА НА ПЛАН НА ПРОЕКТ 
 
Доколкото планът на проекта като цяло следва да повтаря информацията, представена в хартата на проекта, но с 

по-висока степен на подробност и с включване на допълнителна информация, то планът се препоръчва да се изработи по 
приложения вариант. 

Хартата за проект е в свободен текст, като задължително следва да дава информация по следните направления: 
1. Предназначение на проекта (мисия и визия). 
2. Цели на проекта. Резултати по целите. 
3. Задачи на проекта. Резултати по задачите. 
Целите и задачите трябва да дават яснота за логическата последователност на проекта и резултатите. Примерна 

таблица е приведена по-долу: 
 

№ Цел/задача Резултат Индикатор Мярка Очаквана 
стойност 

Допустимо 
отклонение 

Коригиращо 
въздействие 

1 ХХХ ХХХ - - - - - 

1.1 YYY YYY 
4. YYY 
5. YYY 
6. YYY 

4. YYY 
5. YYY 
6. YYY 

4. YYY 
5. YYY 
6. YYY 

4. YYY 
5. YYY 
6. YYY 

5. YYY 
6. YYY 
7. YYY 
8. YYY 

1.2 ZZZ ZZZ 3. ZZZ 
4. ZZZ 

3. ZZZ 
4. ZZZ 

3. ZZZ 
4. ZZZ 

3. ZZZ 
4. ZZZ 

4. ZZZ 
5. ZZZ 
6. ZZZ 

2 XXX XXX - - - - - 

2.1 YYY YYY 2. YYY 2. YYY 2. YYY 2. YYY 3. YYY 
4. YYY 

2.2 ZZZ ZZZ 3. ZZZ 
4. ZZZ 

3. ZZZ 
4. ZZZ 

3. ZZZ 
4. ZZZ 

3. ZZZ 
4. ZZZ 

4. ZZZ 
5. ZZZ 
6. ZZZ 
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Дейностите се изписват по работни пакети, които пакети следва да включват една или няколко задачи. Описанието 

следва да дава яснота за дейностите, сроковете за изпълнение и ресурсите за осигуряването им. Като пример може да се 
ползва следната таблица: 

 

Работен пакет № ХХХ Наименование: ХХХ Задачи по проекта: № ХХХ Наименование: ХХХ 
№ YYY Наименование: YYY 

№ Дейност 
Ресурс за изпълнение Период на 

изпълнение Изпълнител Резултат Заб. Мярка Необходимо 
количество 

Единична 
цена Сума 

Х.Х.ХХ          
Y.Y.YY          

Работен пакет № ХХХ Наименование: ХХХ Задачи по проекта: № ХХХ Наименование: ХХХ 
№ YYY Наименование: YYY 

№ Дейност 
Ресурс за изпълнение Период на 

изпълнение Изпълнител Резултат Заб. Мярка Необходимо 
количество 

Единична 
цена Сума 
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Допълнително се описва в необходимата степен: 
(1) Замисъл на проекта и пояснение как той се вписва в стратегическите приоритети на училището и предмета на 

неговата дейност; 
(2) Необходими административни усилия и подкрепа в процеса на кандидатстване; 
(3) Необходимо осигуряване в процеса на изпълнение, от типа на счетоводни и правни дейности, организиране и 

провеждане на обществени поръчки и др.; 
(4) Необходими инвестиции от страна на ВВМУ за осигуряването на проекта, от типа на ремонт на помещения, 

осигуряване на място за изграждане на лаборатории и т.н.; 
(5) Специфика на финансирането, необходими финансови гаранции, схема на плащанията, вид на плащанията към 

служители на ВВМУ и др. подобни въпроси; 
(6) Състав на екипа по проекта; 
(7) Друга информация, която е свързана със спецификата на проекта. 
 
              Ръководител на проекта: 
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Приложение 4 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ФОРМА ЗА БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТ 
 
Бюджетът на проекта включва следните типове разходи: 
(1) Разходи за управление; 
(2) Разходи за персонал; 
(3) Разходи за аквизиция; 
(4) Разходи за строително-монтажни, конструкторски и проектантски дейности; 
(5) Разходи за услуги; 
(6) Разходи за пътуване; 
(7) Режийни разходи; 
(8) Разходи за популяризиране на резултатите от проекта; 
(9) Други разходи. 
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Бюджетът се попълва в следната форма: 
 

ПРЕКИ РАЗХОДИ 
Вид разход: ХХХХ 

№ Артикул/Дейност Мярка Единична цена 
(без ДДС/с ДДС) 

Сума 
(без ДДС/с ДДС) 

Обща сума по тип 
разход 

(без ДДС/с ДДС) 
Забележка 

       
       

Вид разход: YYYY 
       
       

ОБЩА СУМА ПРЕКИ РАЗХОДИ: ХХХХ 
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ 

№ Артикул/Дейност Мярка Единична цена 
(без ДДС/с ДДС) 

Сума 
(без ДДС/с ДДС) 

Обща сума по тип 
разход 

(без ДДС/с ДДС) 
Забележка 

       
       

ОБЩА СУМА НЕПРЕКИ РАЗХОДИ: YYYY 
 
              Ръководител на проекта: 
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Приложение 5 
ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 
 
на (име, презиме, фамилия) 
(длъжност по проект) 
за периода от ____ до ____ 
 

№ Описание на дейността Дата Отработени 
часове 

Свързани 
документи/резултати Забележка 

      
      
      
      
Сумарно отработени часове:   

 
Подпис: 
 
Ръководител: 
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Приложение 6 
 

 

ПРИМЕРЕН ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ ПО 
ПРОЕКТ 

 
№ .................(пореден номер на работното съвещание)................... 

 

От проведена работно съвещание на екипа за организация и управление по 
проект „пълно наименование на проекта” 

 

На ......(дата)........ се проведе ежемесечна среща на екипа за управление на проект 
„наименование на проект”. 

На проведената среща присъстваха следните членове на екипа: 

1. ......................................... 
2. ......................................... 
... 

По време на ежемесечна среща на екипа на проекта се разгледа следния дневен 
ред: 

1. ................................................... 
2. ................................................... 
... 

РЕШЕНИЯ/ ДИСКУСИЯ: 

По т.1 от дневния ред ....... 
По т.2 от дневния ред ....... 
...... 
 

Запознати лица (име и подпис на присъстващите): 

1. ................................................... 
2. ................................................... 

 

Протоколчик: .......................    
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Приложение 7 

ПРИМЕРЕН ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТ 
 

 

Наименование на проекта  
 

Отчетен период  
 

 

Заложени дейности за изпълнение 
за отчетния период 

 
 

Детайли по реализираните дейности  
 
 
 

 

Дата  
 

Име на ръководител на проекта  
 

подпис  
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 Приложение 8 

ПРОТОКОЛ ЗА ПЕРИОДИЧЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ПРОЕКТ 
 

ОБОБЩЕН ДОКЛАД 
 

ОДИТИРАНО ЗВЕНО: 
 

ДОКЛАД № 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЗВЕНОТО: 
 

ДАТА: 

ОДИТОР/И: 
 
ОБОБЩЕНИЕ НА КОНСТАТАЦИИТЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одитор/и: ………………………. 
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КАРТОН ЗА ОДИТ 
 

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № ……../………... Дата: 

Одитирана област (звено, процес, обект): 

Позоваване на документ:  

Одитор/и: Одитиран (име, подпис): 

 

Забележка:   Несъответствие:     Същественио:     
Несъществено:    

Описание: 

Причини за възникване: 

Одитор/и: Дата: 

 

Предложени действия за справяне: 

Срок: Одитиран (име и подпис): Дата: 

Оценка на изпълнението: 

Проверил (име и подпис): Дата: 
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Приложение 9 

ПРИМЕРЕН ФИНАЛЕН ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТ 

„………………………………….…….“ пълно наименование на проекта 

Договор № ……………………………..…../……………..20.. г. 

Ръководител на колектива:…………………………………….. 

/Подпис, научно звание и трите имена/ 

 

I. Обща характеристика на проекта (обем до 2 стр.)  

1. Обща продължителност на проекта: …………… година (години). 

2. Бюджет на проекта: ………лв.  

3. Ръководител и екип на проекта: (списък на всички участвали, с посочване на 
организацията, ако е външна)  

4. Цел и задачи на изследването съгласно плана на проекта.  

5. Научна новост.  

6. Приложимост на разработката (практическа ценност). 

7. Публикации, свързани с проекта: брой (заглавията се дават накрая на 
анотацията).  

8. Апробация на резултатите от проекта.  

9. Публикации и съобщения за проекта в средствата за масова информация.  

II. Анотация на дейностите, извършени по проекта, и на получените основни 
резултати от изследването : на това място се дава подробна обяснителна записка за 
работата по проекта в обем, не по-малък от 15 страници 

III. Публикации, свързани с проекта: (списъкът се прави съгласно библиотечния 
стандарт)  

IV.  Копие на финансовия отчет по проекта.  

Общи изисквания за оформяне на текста на отчета по проекта: Едностранно 
отпечатване, шрифт: Times New Roman, размер: 12, подравняване: Justified, 
междуредово разстояние: Single 
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Приложение 10 
ПРОТОКОЛ ЗА ТЕКУЩА ВЪНШНА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТ 

 

ОДИТИРАНО ЗВЕНО: 
 

ДОКЛАД № 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЗВЕНОТО: 
 

ДАТА: 

ОДИТОР/И: 
 
ОБОБЩЕНИЕ НА КОНСТАТАЦИИТЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одитор/и: ………………………. 
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ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № ……../………... Дата: 

Одитирана област (звено, процес, обект): 

Позоваване на документ:  

Одитор/и: Одитиран (име, подпис): 

 

Забележка:   Несъответствие:     Същественио:     
Несъществено:    

Описание: 

Причини за възникване: 

Одитор/и: Дата: 

 

Предложени действия за справяне: 

Срок: Одитиран (име и подпис): Дата: 

Оценка на изпълнението: 

Проверил (име и подпис): Дата: 
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Приложение 11 
ПРОТОКОЛ ЗА ФИНАЛНА ВЪНШНА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТ 
 

ОДИТИРАНО ЗВЕНО: 
 

ДОКЛАД № 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЗВЕНОТО: 
 

ДАТА: 

ОДИТОР/И: 
 
ОБОБЩЕНИЕ НА КОНСТАТАЦИИТЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одитор/и: ………………………. 
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ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № ……../………... Дата: 

Одитирана област (звено, процес, обект): 

Позоваване на документ:  

Одитор/и: Одитиран (име, подпис): 

 

Забележка:   Несъответствие:     Същественио:     
Несъществено:    

Описание: 

Причини за възникване: 

Одитор/и: Дата: 

 

Предложени действия за справяне: 

Срок: Одитиран (име и подпис): Дата: 

Оценка на изпълнението: 

Проверил (име и подпис): Дата: 

 

 


