
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СХЕМА 

 

за отчисленията по договорите 

на Научноизследователския сектор 

 

Чл. 1. Съставът и структурата на отчисленията за Русенски университет „Ангел Кънчев“ се 

определят в зависимост от типа и спецификата на договора. 

 

Чл. 2. (1) По всеки договор, изпълняван на територията на Русенския университет, се 

формират следните отчисления: 

1. За Русенски университет; 

2. За финансово-счетоводно обслужване; 

3. За разходи за електроенергия; 

4. За основното звено, към която е катедрата. 

(2) Договорите могат да се класифицират в 2 категории (табл. 1): 

1. Консултантски договори – договори, които не изискват използването на материално-

техническата база на Русенски университет; 

2. Научно-приложни договори – договори, при които се използва материално-техническата 

база на Русенския университет. 

(3) Отчисленията се формират върху сумата, останала след приспадане на ДДС. 

 

Чл. 3. (1) Разходи за електроенергия се отчитат само за научно-приложните договори. 

(2) В звената (катедри, лаборатории, институти и др.) с инсталирани електромери, в които се 

изпълняват само договори по НИС, разходите за електроенергия се отчитат на база реално 

отчетена ел. енергия. 

(3) В звената без инсталирани електромери, разходите за електроенергия се отчитат съгласно 

табл. 1. 

 

Чл. 4. (1) Всеки договор се заверява от ръководителя на звеното, към което ще се изпълнява. 

С подписа си, р-той удостоверява, че интересите на звеното от гледна точка на използваната 

материална база и ресурси са защитени, и че ръководителят на договора и привлечените за 

изпълнението му преподаватели и служители изпълняват в достатъчна степен своите 

основни задължения. 

(2) Ръководителят на звеното е задължен да предостави на ръководителя на договора и 

неговия временен трудов колектив необходимата материална база и да упражнява контрол 

при нейното използване. 

 

Чл. 5. Не се допуска материално-техническата база на Русенския университет да се използва 

за изпълнение на договори с други организации, фирми и дружества, докато 

взаимоотношенията между тях и университета не са уредени. 

  



Таблица 1 

Схема на отчисленията от договори по НИС 

Дейност Вид отчисления Стойност Общо 

Консултантски договори 

За РУ* 2% 

6% За ФЧО** 2% 

За катедра 2% 

Научно-приложни договори 

(без електромер) 

За РУ 2% 

9% 
За ФЧО 2% 

За ел. енергия 3% 

За катедра 2% 

Научно-приложни договори (с 

електромер) 

За РУ 2% 

6%+електр. 
За ФЧО 2% 

За ел. енергия От електромер 

За катедра 2% 
*В това число за данък върху приходите 

**ФЧО – Финансово-счетоводно обслужване 


