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І. Общи положения 
 
Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за работата на Научния 
съвет на Института за изследване на населението и човека при 
Българската академия на науките. 
Чл. 2. Този правилник е съставен на основата на: 
- Закона за развитие на академичния състав в Република България; 
- Закон за висшето образование; 
- Закон за Българската академия на науките; 
- Устава на БАН; 
- Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния 
състав в РБ; 

- Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и 
за заемане на академични длъжности в БАН; 

- Правилника за устройството, вътрешния ред и дейността на ИИНЧ. 
Чл. 3. Този правилник подлежи на актуализиране при промени в 
законите и подзаконовите актове, на основата на които е съставен, 
както и по решение на Научния съвет. 
 
ІІ. Устройство на Научния съвет 
 
Чл. 4. (1) Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на 
ИИНЧ с четиригодишен мандат. 
(2) Научният съвет се избира от Общото събрание на учените в 
института. В състава му могат да бъдат избирани доктори на науките, 
хабилитирани учени, член-кореспонденти на БАН и академици. 
Директорът на института е член на Научния съвет по право. 
(3) Броят на членовете на Научния съвет не може да бъде по-малък от 
15 и по-голям от 25. Относителният дял на членовете, които не са на 
основна работа в института, не може да надвишава една трета от общия 
брой на членовете на Научния съвет. 
(4) Съставът на Научния съвет може да се обновява в рамките на 
мандата му по реда и при условията, предвидени за Общото събрание 
на БАН.  
(5) На мястото на член на Научния съвет, който не е участвал в повече 
от половината от заседанията му през една календарна година, се 
избира друг по установения ред. 
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Чл. 5. Научният съвет избира председател и заместник-председател за 
срока на мандата си с тайно гласуване и при мнозинство повече от 
половината на списъчния си състав. 
 
ІІІ. Основни функции на Научния съвет 
 
Чл. 6. (1) Научният съвет: 
1. Определя научната политика на института. Определя теми с 
приоритетно значение, като се съобразява с националните и 
международните приоритети и ги довежда до знанието на всички 
учени. 

2. Приема плановете за научноизследователската дейност на 
института. 

3. Заедно с Общото събрание на учените приема отчетите за 
изпълнението на плановете за научноизследователската дейност на 
института и отчетите за подготовката на докторантите. 

4. Приема завършените планови проекти и проектите, които 
сътрудниците от института  разработват по договори. Те се 
обсъждат от Научните семинари на института или в съответния 
Департамент и се рецензират, ако научната секция предложи 
отпечатването им като монография в Издателството на БАН. 
Отчитането им може да става без рецензиране, ако не се предвижда 
цялостна публикация под формата на монография или, ако 
условията на договора предвиждат друга процедура. В такъв случай, 
отчитането им  пред Научния съвет става по доклад на ръководителя 
на проекта.  Проектите, които не са завършили с публикация се 
представят с доклад от ръководителя на департамента. 

5. Приема проектите, изпълнени по спечелен конкурс или възложени 
от външни организации от страната и от чужбина. 

6. Обсъжда и утвърждава предложения на директора, научния 
секретар, ръководители на департаменти, ръководители на секции и 
председатели на журита. 

7. Научният съвет взима решения за обявяване на конкурси за заемане 
на академични длъжности. Прави предложения за освобождаване на 
лица, заемащи академични длъжности и взема решения с тайно 
гласуване. 

8.  Изготвя и приема конспекти за кандидат-докторантски изпити и за 
докторантски минимуми по съответните специалности; 

9. Взема решения за създаване и закриване на научни структурни звена 
в института. 
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10.  Избира с тайно гласуване ръководителите на структурните научни 
звена в института. 

11.  Извършва избори за заемане на академични длъжности, за 
присъждане на научни степени, зачислява и отчислява докторанти, 
съгласно установения от закона ред.  

12.  Избира с тайно гласуване редакционните колегии на периодичните 
издания на института и прави промени в тях. Избира с тайно 
гласуване главните редактори на периодичните издания на 
института. Избира редакторите на сборници, справочници и други 
издания. 

13.  Взема решения за атестиране на научните сътрудници, избира 
атестационна комисия, приема критерии за атестацията и 
утвърждава резултатите от нея. 

14.  Приема годишния отчет по изпълнението на бюджета на съвместно 
заседание с Общото събрание. 

15.  Утвърждава решенията на директора за разпореждане с имоти, 
собственост на института. 

16.  Утвърждава решенията на директора за участие на института в 
търговски дружества. 

17.  Взема решения по други въпроси на дейността на института, 
предоставени му за решаване от Устава на БАН и от други 
нормативни актове. 

18.  Взема решение за удължаване на трудовите правоотношения на 
хабилитираните учени след навършване на пенсионна възраст. 

19.  Научният съвет всяка година избира ръководителите на 
специализираните семинари.  

 
Чл. 7. Научният съвет: 
(1) Зачислява и отчислява докторанти съгласно установения от закона 
ред. 

(2) По предложение на научния ръководител утвърждава темите на 
дисертационните трудове на докторантите. 

(3) Избира научни ръководители на докторантите. 
 
ІV. Свикване, кворум и мнозинство при взимане на решения от 
Научния съвет 
 
Чл. 8. Научният съвет се свиква от своя председател, от директора на 
института или по искане на една пета от неговите членове. 
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Чл. 9. (1) Заседанията на Научния съвет са редовни, ако в тях участват 
повече от половината от членовете по редуцирания списъчен състав. 
(2) При избори за присъждане на научни звания заседанията са 
редовни, ако в тях участват най-малко две трети от членовете по 
редуцирания списъчен състав. 
(3) При определяне на списъчния състав на Научния съвет за дадено 
заседание не се вземат предвид членовете, които се намират в чужбина 
или отсъстват поради болест. По този ред може да се намалява до една 
шеста от списъчния състав. 
Чл. 10. (1) Научният съвет взима решенията си с обикновено 
мнозинство от участващите в заседанието и с явно гласуване, освен 
когато е предвидено друго. 
(2) Научният съвет взима решения по точки 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 18 от ал. 
1 на чл. 6 с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен 
състав. 
Чл. 11. Заседанията на Научния съвет са публични, освен при избори за 
присъждане на научни звания. 
 
V. Избор на рецензенти 
 
Чл. 12. Научният съвет избира рецензенти: 
1. За обсъждане на изследователски проекти, монография или сборник 

– двама рецензенти. 
2. За обсъждане на индивидуален изследователски проект или студия – 
един или двама рецензенти. 

3. За рецензенти се избират хабилитирани специалисти от научната 
област, към която се отнася рецензираният труд. 

4. Рецензиите на завършени научни трудове се предоставят в срок от 
един месец след избирането на рецензентите. Ако рецензентът не 
представи рецензията си в този срок, Научният съвет го 
предупреждава писмено и избира друг рецензент. 

 
VI. Организация на работата на Научния съвет 
 
Чл. 13. (1) Проектът за дневен ред се подготвя от председателя на 
Научния съвет съвместно с научния секретар на института и се 
одобрява от Директора на Института. 
(2) Дневният ред се уточнява и допълва в началото на всяко заседание 
според възникналите нови потребности. 
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Чл. 14. (1) Съобщението за свикване на заседание на Научния съвет се 
подписва от председателя и се разпраща на членовете му най-малко 
една седмица преди определената дата на заседанието. 
(2) Когато материалите за заседанието не се изпращат на членовете на 
съвета, в съобщението за свикването му се посочва задължително къде 
могат да се запознаят с тях. 
(3) заседанията на Научния съвет са публични, освен когато законът 
предвижда друго. 
 
VII. Основни критерии за включване в научноизследователския 
план на нови проекти и теми и за приемане на завършени 
изследователски проекти и теми 
 
Чл.15. Нов научен проект се включва в научноизследователския план 
след одобрение на Научния съвет на темата и анотацията, предложени 
от вносителя при положително становище на секцията. 
 Чл. 16. Научният съвет взима решение за удължаване на сроковете на 
научноизследователски проекти и теми по предложение на 
ръководителите на секциите. Удължаване на сроковете се допуска само 
при наличие на уважителни причини (като болест, бременност, 
творчески отпуск, специаялизация и др.). 
 
VIII. Решения и протоколи на Научния съвет 
 
Чл. 17. (1) Вносителите на материали за обсъждане в Научния съвет 
предлагат ясно формулиран и точно мотивиран проект и за решение по 
всеки въпрос. 
(2) Председателстващият заседанието на Научния съвет формулира 
мотивирано решение на основата на проекта на вносителя и на 
проведената дискусия.  
(3) Проектът на председателстващия може да бъде изменен, допълнен 
или заменен с друг от членовете на Научния съвет. 
Чл. 18. (1) Документацията на Научния съвет се подрежда 
хронологично по заседания и се съхранява от техническия секретар на 
съвета. 
(2) Заседанията на Научния съвет се протоколират от техническия 
секретар на съвета. 
(3) Протоколите се изготвят не по-късно от десет дни след всяко 
заседание и се отпечатват в два екземпляра. Първият екземпляр се 
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съхранява в деловодството на института, а вторият заедно със 
съответните материали – в документацията на Научния съвет. 
(4) Двата екземпляра на протокола се подписват от председателя на 
Научния съвет и от техническя секретар. Решенията на Научния съвет 
се оповестяват на сайта на института и на видно място в института. 
Чл. 19. Председателят на Научния съвет осъществява контрол по 
изпълнението на решенията на съвета. Когато е необходимо, той 
информира състава на съвета.  
(5) Текущият контрол по изпълнението на решенията на Научния  съвет 
се осъществява в тясно сътрудничество и взаимодействие с научния 
секретар на института. 
 
Чл. 20. Всички приети научни разработки и съответните публикации се 
депозират в библиотеката на института, регистрират се като 
библиотечни единици и се оставят на разположение на сътрудниците 
на института и на интересуващите се читатели. 
Чл. 21. Научният съвет взема решения за публично представяне на 
приетите научни разработки с висока обществена значимост, като 
избира подходящите форми за това. 
 
ІХ. Отчет на Научния съвет 
 
Чл. 22. Научният съвет се отчита за своята работа пред Общото 
събрание на учените в рамките на отчета за работата на института през 
изтеклата година. 
 
Преходни и заключителни разпоредби 
 
Параграф първи 
Научният съвет не изпълнява оперативни функции и не се намесва 
в оперативната работа на директора и научния секретар. 
 
Параграф втори 
Този правилник е приет от Научния съвет на ИИНЧ в заседанието 
му от 05.05.2011 г. (Протокол №.6) и се съхранява в деловодството 
на института. 
 
 


