ПРАВИЛА
ЗА РАБОТАТА НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ИНСТИТУТ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. Научният съвет е управителен и представителен орган на Научно изследователския институт (НИИ) при Икономически Университет - Варна (ИУ) по научни и административни въпроси.
Чл. 2. (1) Научният съвет се ръководи от директора на НИИ, който е негов председател.
(2) Заместник-председател на Научния съвет е заместник директора на НИИ.
Чл. 3. (1) Членове на Научния съвет са по право заместник ректора на НИД, директорът и заместник директорът на НИИ и ръководителите на постоянните научни звена на института.
(2) Осем члена на Научния съвет се избират от Академичния съвет по предложение
на директора на НИИ след съгласуване с Ректора на ИУ-Варна.
(3) Ръководителите на временните научни звена на НИИ могат да участват в заседанията на Научния съвет със съвещателен глас.

Раздел II.
Функции на Научния съвет
Функции и задачи на Научния съвет
Чл. 5. (1) Научният съвет:
1. определя научната политика на института и контролира нейното изпълнение;
2. обсъжда и приема стратегически перспективни направления за работата на института и за усъвършенстване на неговата дейност;
3. взема решения за откриване, реорганизиране и закриване на постоянни научни звена в структурата на института, които подлежат на утвърждаване от Академичния съвет.
4. взема решения за асоцииране и сътрудничество с външни организации и институции и участие в национални и международни изследователски мрежи;
5. обсъжда и приема годишния план за дейността на института;
6. приема по предложение на директора бюджета на института;
7. приема годишния научен и финансов отчет за работата на института;
8. инициира промени в Правилника на института;
9. може да назначава научни сътрудници към института за изпълнението на временни
или постоянни научни задачи;
10. осъществява и други специфични дейности и взема решения в обхвата на своята
компетентност.
(2) Дейностите по ал. 1 се организират и контролират от директора и заместник директора на НИИ.
Чл. 6. (1) Ръководителите на постоянните и временните научни звена при НИИ съобразно своята компетентност могат да внасят в Научния съвет предложения по дейностите от
чл. 5, ал. 1, вкл. за финансиране на проекти от ресурсите на ИУ-Варна.
(2) Предложенията за финансиране на проекти от ресурсите на ИУ-Варна се обсъждат
от Научния съвет, който въз основа на тях подготвя проект за финансиране. Проектът се пред1

ставя за разглеждане на Ректора на ИУ-Варна от директора на НИИ.
Чл. 7. Директорът на НИИ ежегодно представя на ректора доклад по изпълнението на
научния план и бюджета по чл. 5 ал. 1.
Раздел III.
Организация на дейността на Научния съвет
Чл. 8. Научният съвет е постоянно действащ орган в НИИ при ИУ-Варна.
Чл. 9. (1) Научният съвет осъществява своята дейност на редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания на Научния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца при предварително известен дневен ред.
(3) Директорът на НИИ, а в негово отсъствие - заместник-директорът на НИИ, може
да свика НС на извънредно заседание при наличие на важни обстоятелства, засягащи дейността на института.
Чл. 10. Заседанията на Научния съвет се провеждат в сградата на ИУ-Варна. Заседанията могат да се провеждат и на друго място по решение на Съвета или по предложение на
председателя на Съвета.
Чл. 11. (1) Председателят на Научния съвет, а в негово отсъствие - заместник- председателят свиква заседанията на Съвета, като определя времето, мястото на провеждането на
заседанията и техния дневен ред и ги съобщава по съответен начин на членовете му не покъсно от 7 дни преди провеждането им.
(2) Заседания на НС могат да се свикват също по искане на ректора, заместник ректора по НИД или по предложение на поне трима от ръководителите на основните научни звена
на института.
(3) При свикването на заседанията на всички членове се предоставят еднакви комплекти от материали, които предстои да се обсъждат.
Чл. 12. Дневният ред на заседанията се утвърждава от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
Чл. 13. (1) Заседанията на НС са легитимни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете на Съвета.
(2) При отсъствието на кворум заседанието се пренасочва за след една седмица на
същото място и в същия час.
Чл. 14. (1) На заседанията присъстват председателят, заместник-председателят, членовете на Съвета и сътрудникът на НИИ.
(2) В определени случаи и по отделни въпроси в работата на Научния съвет могат да
участват експерти в изследователските приоритети на НИИ, които имат съвещателен глас.
Предложението за тяхното присъствие се прави при свикването на заседанието на Съвета и се
гласува в началото на заседанието.
Чл. 15. Заседанията се ръководят от председателя на Научния съвет, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
Чл. 16. (1) В изпълнение на своите задачи Научният съвет приема решения.
(2) Решенията се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство от всички присъстващи членове на Научния съвет.
Чл. 17. (1) При внасянето на материали, при обсъждането им и при вземането на решения всички членове на Научния съвет имат еднакви права.
(2) Членовете на Научния съвет могат да представят и допълнителна информация по
разглежданите въпроси или да искат изслушването на експерти в съответната област.
Чл. 18. При вземането на решения всички членове на Научния съвет имат право на
един глас.
Чл. 19. За заседанията на Научния съвет се води протокол от сътрудника на НИИ.
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Раздел IV.
Административно и техническо обслужване на Научния съвет
Чл. 20. В своята дейност Научния съвет се подпомага от отдел НИДД, отдел „Международно сътрудничество“, отдел „Информационни технологии“, отдел „Управление на проекти“ и други отдели на ИУ-Варна.
Чл. 21. Средствата, необходими за дейността на Научния съвет се осигуряват от бюджета на НИИ.
Тези Правила са приети с решение на Академичния съвет на заседание, проведено на
23.11.2017 г., Протокол №24.
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