
ПРАВИЛНИК 

 
за работата на Научния съвет  

на Института по балканистика с Център по тракология при БАН 
 

1. Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на Института с 
четиригодишен мандат. 

2. Научният съвет се избира от Общото събрание на ИБЦТ с тайно 
гласуване. 

3. За членове на Научния съвет се избират хабилитирани учени, член-
кореспонденти (дописни членове) и академици (действителни членове). 
Директорът е по право член на Научния съвет. 

4. Броят на членовете на Научния съвет не може да бъде по-малък от 15 и не 
може да надвишава 25 души. Броят на членовете, които не са на основна 
работа в ИБЦТ, не може да надвишава една трета (1/3) от общия брой на 
Съвета. 

5. Съставът на Научния съвет може да се обновява в рамките на мандата му 
при условията и по реда, предвидени в Устава на БАН. 

6. Научният съвет избира свой Председател, Заместник-председател и 
Секретар за срока на мандата си с тайно гласуване и при мнозинство повече 
от половината от списъчния си състав. 

7. Научният съвет се свиква от Председателя, Заместник-председателя, 
Директора на Института или по искане на една пета от членовете на НС. 
Седмица преди заседанието се оповестява дневният ред, а материалите по 
него се оставят на разположение в канцеларията на ИБЦТ. 

8. Заседанията на Научния съвет са редовни, ако присъстват повече от 
половината от членовете на списъчния му състав. Може да се редуцира най-
много една шеста от списъчния състав поради болест, командировка или 
дългосрочен отпуск. Решенията си Научният съвет взема с явно гласуване и 
обикновено мнозинство, освен в случаите, когато е предвидено друго. 

9. На мястото на член на Научния съвет, който ще отсъства повече от осем 
месеца или не е присъствал на повече от две трети от заседанията през 
календарната година, може да се избере друг член по установения ред. 

10. Заседанията на Научния съвет са открити (публични), освен ако 
нормативните документи не предвиждат друго. Решенията на Научния съвет 
се публикуват на сайта на ИБЦТ.  

11. Научният съвет определя научната и образователната политика на 
института като: 

11.1. Периодично актуализира стратегията за развитие на научните 
изследвания в ИБЦТ. 

11.2. Обсъжда и приема плановете и отчетите за изследователски проекти на 
ИБЦТ: бюджетни, по междуакадемични спогодби и споразумения с други 
изследоваелски институции. 

11.3. Приема заедно с Общото събрание на учените годишния 
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научноизследователски и финансов отчет на ИБЦТ. Утвърждава годишните 
предложения за най-добро научно и за най-добро научно-приложно 
постижение на ИБЦТ. 

11.4. Взема решения за обявяване на конкурси и извършва избори за заемане 
на академични длъжности съгласно установения от ЗРАСРБ ред.  

11.5. Прави предложения за освобождаване на лица, заемащи академични 
длъжности. 

11.6. Взема решения за освобождаване или удължаване на срока за заемане 
на академични длъжности при пенсиониране на лица на академични 
длъжности. 

11.7. Избира акредитационни комисии, свързани с подготовката на 
докторски програми на ИБЦТ. Обсъжда и приема предложените докторски 
програми на института. 

11.8. Взема решения за обявяване на докторантури, зачислява и отчислява 
докторанти, съгласно установения от ЗРАСРБ ред.  

11.9. Извършва избор на комисиите за кандидат-докторантските конкурси и 
за докторантските изпити, на жури при конкурси за докторски защити, 
конкурси за главни асистенти, доценти и професори, съгласно изискванията 
на ЗРАСРБ. 

11.10. Обсъжда състоянието и проблемите в издателската и информационна 
дейност на ИБЦТ. Избира редакционните колегии на институтските издания 
– поредици и списания.  

11.11. Одобрява за печат книги и сборници, които ще се публикуват под 
шапката на ИБЦТ. 

12. Приема по предложение на Директора бюджета на Института и 
контролира изпълнението му. 

13. Взема решения по предложенията на Директора за разпореждане с 
имоти, собственост на постоянното научно звено. 

14. Взема решения за създаване и закриване на научни структурни звена в 
института. 

15. Утвърждава предложените от Директора Заместник-директор и Научен 
секретар. 

16. Избира предложените от структурните научни звена в Института  
ръководители на звената. 

17. Избира Атестационна комисия с тригодишен мандат. Одобрява 
предложените от Атестационната комисия показатели за оценка на 
индивидуалната дейност на учените от ИБЦТ. 

 

Настоящият правилник е приет на заседание на НС на 3.07.2018 г. 
(Протокол № 11 / 3.07.2018, т. 4) 

 


