Институт по математика и информатика
при Българска академия на науките
(ИМИ-БАН)

ПРАВИЛНИК
за работата на Научния съвет
на Института по математика и информатика при БАН
Приет от НС на ИМИ-БАН на 29.11.1996 г. (Протокол № 4),
изм. и доп. на …; 27.01.2020 (Решение на ОС)

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на ИМИ с четиригодишен мандат.
I.

Научният съвет:
1. Определя научната политика на ИМИ.
2. Приема плановете за научноизследователската и учебна дейност и заедно с ОС на
учените – отчетите за тяхното изпълнение.
3. Приема завършените планови и договорни изследвания.
4. Приема по предложение на Директора бюджета на ИМИ и контролира изпълнението
му.
5. Взема решения за създаване и закриване на научни структурни звена и временни
научни звена в ИМИ.
6. Утвърждава предложените от Директора заместник-директори и научен секретар.
7. Избира с тайно гласуване ръководителите на научните звена в ИМИ, отчитайки
всички предложения и мнения.
8. Взема решения за обявяване на конкурси за присъждане на научни звания и за
освобождаване на лица с научни звания.
9. Извършва избори за присъждане на академични длъжности, отнема академични
длъжности.
10. Обявява и провежда конкурси за докторанти, както и зачислява и отчислява
докторанти съгласно установения от закона ред.
11. Утвърждава решенията на Директора за разпореждане с имоти, собственост на ИМИ.
12. Избира редакционните колегии на периодичните издания на ИМИ и прави промени
в тях. Избира редакторите на сборници. Приема и утвърждава монографии за
отпечатване в Издателството на БАН.
13. Взема решения за публикуване и разпространение на отчета на ИМИ и по други
въпроси за неговата дейност, предоставени му за решаване от този правилник и от
други нормативни актове.
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14. Взема решения по предложенията на Директора за участие на ИМИ в търговски
дружества, сдружения с нестопанска цел и др.
15. По предложение на Директора взема решение за набиране и разходване на
средствата на фонд "Развитие" на ИМИ.
16. Утвърждава статута за ползване на материалната база на общо ползване на ИМИ.
17. Обсъжда вида и начините за налагащите се съкращения.
18. Одобрява научни мероприятия, организирани от името на ИМИ.
19. Създава постоянни и временни комисии и съвети (доп. 27.01.2020), утвърждава
състава им и правилата за действие.
20. Създава:
− Атестационна комисия (АК) – за подпомагане на Научния съвет при оценка на
учените и звената на ИМИ;
− Комисия по научна политика и структурни промени (КНПСП) – за подпомагане
на Научния съвет при вземане на решения за създаване и закриване на научни
структурни звена и временни научни звена.
II.

За членове на Научния съвет се избират доктори на науките, хабилитирани учени, членкореспонденти и академици. Директорът е по право член на Научния съвет, но не може
да бъде негов председател. Членовете на Научния съвет се избират и подменят от
Общото събрание на учените от ИМИ, като решенията на ОС се вземат по реда на
Правилника за дейността на ИМИ при БАН.
ОС избира в НС един млад учен с научна степен на възраст до 35г с право на съвещателен
глас.

III.

Броят на членовете на Научния съвет на ИМИ не може да бъде по-малък от 15 и повече
от 25 души. Общият брой на членовете, които не са на основна работа в ИМИ, не може
да надвишава една трета от общия брой на членовете на Научния съвет.

IV.

На мястото, на член на НС, който ще отсъства повече от осем месеца или не е присъствал
на повече от две трети от заседанията през дадена календарна година, влиза нов член по
реда на т. 4.2.5.4.4. от Правилника за дейността на ИМИ до края на мандата на Научния
съвет.

V.

Научният съвет избира свои председател, заместник-председател и секретар за срока на
мандата си с тайно гласуване и при мнозинство повече от половината от списъчния си
състав в съответствие с Устава на БАН.

VI.

Научният съвет се свиква от Председателя, от Директора на ИМИ или по искане на една
пета от неговите членове.

VII. Заседанията на Научния съвет са редовни ако присъстват повече от половината от
членовете на списъчния му състав, освен в случая на т.9, когато заседанието е редовно
ако присъстват най-малко 2/3 от неговия списъчен състав. При определяне на списъчния
състав на Научния съвет не се вземат предвид членовете, които се намират в чужбина и
отсъстват поради болест. По този ред могат да се приспадат до 1/6 от членовете на
Научния съвет.
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VIII. Заседанията на Научния съвет са публични, освен когато нормативната уредба
предвижда друго.
IX.

Протоколите и проекто-дневният ред на заседанията на НС са на разположение на
интересуващите се в библиотеката на ИМИ.

X.

Решенията си Научният съвет взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове
и с явно гласуване, освен когато е предвидено друго.

XI.

Решенията си по т. 5, 6, 7, 8 и 11 Научният съвет взема с мнозинство повече от
половината от списъчния състав.
При провеждане на процедури, изискващи тайно гласуване се определя и гласува явно
комисия от двама или трима члена на НС по реда на т.VII от настоящия Правилник.

XII. Заседанията на Научния съвет се ръководят от Председателя, Заместник-председателя,
Секретаря на Научния съвет или Директора на Института.
Настоящият правилник се изготвя въз основа на т. 4.3.9 от Правилника за дейността на ИМИ
при БАН и е приет на заседанието на Научния съвет на 29.11.1996 г.
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