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Глава първа 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1. С настоящия правилник се регламентират устройството и дей-
ността на Университетския център за работа с изявени студенти и 
ученици  към Технически университет – Габрово, като обслужващо 
звено с общоуниверситетско предназначение по смисъла на чл.25 
ал.3 от Закона за висшето образование. 

Чл.2. Университетският център за работа с изявени студенти и 
ученици (УЦРИСУ) се създава, реорганизира и закрива с Решение 
на Академичния съвет на ТУ – Габрово. 

Чл.3. Основните цели на УЦРИСУ са:  

• затвърждаване престижа на ТУ – Габрово като университет, 
в който се полагат специални грижи за изявените студенти; 

• подготовка на университетските отбори за участие в 
национални и международни олимпиади; 

• осъществяване на вертикални връзки университет-гимназии 
в областта на извънаудиторната и извънкласната работа. 

           
Глава втора 

 
ДЕЙНОСТ 

 
Чл.4. Дейността на УЦРИСУ се изразява в: 

1. Координиране на дейностите по подготовката и участието 
на отбори от ТУ – Габрово в национални и международни 
олимпиади и състезания по математика, компютърна 
математика, програмиране и други дисциплини. 

2. Организиране на университетски, национални и 
международни олимпиади и състезания по математика, 
компютърна математика, програмиране и други 
дисциплини. 

3. Провеждане на семинари, школи, курсове, летни лагери за 
изявени студенти и ученици, в това число и платени. 
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4. Целенасочено привличане на изявени студенти в  научно-
изследователска работа и участие в национални и 
международни студентски научни конференции. 

5. Организиране на обучение на студенти и ученици от 
изявени студенти и бивши състезатели. 

6. Номиниране на изявени студенти за студентско членство в 
международни научни организации. 

7. Сключване на договори с математически и професионални 
гимназии за съвместна дейност в областта на извънкласната 
работа.   
 

Глава трета 
 

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Чл.5.(1). УЦРИСУ се ръководи от Университетска комисия за 
работа с изявени студенти и ученици (УКРИСУ) . 

(2). Съставът на УКРИСУ включва: Заместник ректор,  Декани 
на факултети и Директор УЦРИСУ. 

(3). Заместник ректорът по УД е по право председател на 
УКРИСУ. 

(4). Университетската комисия за работа с изявени студенти и 
ученици е колективен орган за управление на УЦРИСУ и ръководи 
дейностите по чл.4 от настоящия правилник. 

(5). Университетската комисия за работа с изявени студенти и 
ученици е колективен орган заседава най-малко един път на 
семестър. 

(6). Университетската комисия за работа с изявени студенти и 
ученици е колективен орган взема решения с обикновено 
мнозинство. 

 
Чл.6. Университетската комисия за работа с изявени студенти и 
ученици е колективен орган решава основни въпроси по дейността на 
УЦРИСУ. 

Чл.7.(1). Директорът на УЦРИСУ  се избира с конкурс по правила 
за избор на директори на центрове от Академичния съвет. 

(2). Директорът на УЦРИСУ : 
1. осъществява оперативното ръководство на УЦРИСУ; 
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2. представлява УЦРИСУ пред органите на управление на 
ТУ – Габрово и осъществява координацията на 
дейността му с другите звена на Университета; 

3. представя пред УКРИСУ в началото на всяка учебна го-
дина план за дейността на Центъра; 

4. представя пред УКРИСУ и Академичния съвет 
ежегодно информация за изпълнение на основните 
задачи от дейността на УЦРИСУ; 

5. контролира ефективното използване на финансовите 
средства и материална база на УЦРИСУ; 

6. директорът на УЦРИСУ се подпомага от технически ор-
ганизатор на УКЦ. 

 
Глава четвърта 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
Чл. 8.(1).  Финансирането на дейността на УЦРИСУ се осъществява 
от бюджета на ТУ – Габрово. 

(2). Средства за дейността на УЦРИСУ се набират и от: 
1. целеви средства от спонсори и дарители; 
2. проекти към Министерството на образованието и наука-

та, Министерството на труда и социалната политика, 
Агенцията по заетостта и др. институции; 

3. договори с работодатели и други организации. 
(3). УКРИСУ може да има собствена счетоводна партида. 
(4). Средства по предходната алинея могат да се използват за: 

1. представяне дейността на УЦРИСУ пред организации, 
училища и студенти; 

2.  разходи за материали и консумативи; 
3. командировки, свързани с дейността на УЦРИСУ; 
4. материално стимулиране; 
5. всички разходи, свързани с дейността на УЦРИСУ се 

одобряват от Ректора на ТУ – Габрово; 
6. финансовата дейност и отчетността на УЦРИСУ се 

извършва от финансово-счетоводния сектор на ТУ – 
Габрово. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1.  Внасянето на изменения в този Правилник става по реда на не-
говото приемане и утвърждаване; 

§ 2. Правилникът на УКРИСУ е приет на заседание на Академичния 
съвет на ТУ – Габрово с Протокол № 8/31.05.2016 г. 
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