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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Този правилник урежда структурата, управлението и дейността на 

Института за научни изследвания и обучение на докторанти (ИНИОД) към 

УниБИТ, наричан по долу „Институт”. 

Чл.2. (1) Институтът за научни изследвания и обучение на докторанти 

(ИНИОД) към Университета по библиотекознание и информационни технологии 

(УниБИТ) е основно звено на УниБИТ по смисъла на чл. 25, ал. 2 и чл. 26(б) ал.1 и 

ал.2 от Закона за висшето образование. Учреден е съгласно Постановление на 

Министерския съвет на Република България № 225, от 01.11.2010 г., публикувано 

в Държавен вестник, бр.88, от 09.11.2010 г. и решение на Академичния съвет на 

УНИБИТ от 21.12.2010 г. и действа на основание на Закона за висшето 

образование (ЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и Кодекса на труда (КТ), при спазване на разпоредбите на 

Правилника за устройството, управлението и дейността (ПУУД) на УНИБИТ и 

Наредбата на УниБИТ за прилагане на закона за развитието на академичния 

състав в Република България. 

(2) Наименованието на Института е: 

на български език: Институт за научни изследвания и обучение на 

докторанти (ИНИОД) 

на английски език: Institute for Library and Information Science Studies and 

Doctoral Fellowship 

на руски език: Институт научных исследований и обучения докторантов  

Чл.3. (1) Предметът на дейност на Института е:  

1. Извършване на дългосрочна научноизследователска дейност и обучение на 

докторанти в научните области, в които УниБИТ има валидна акредитация 

от Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА) за обучение на 

докторанти. 

2. Обучение по магистърски специалности (съвместно с другите основни звена 

на УниБИТ), като продължаващо образование на специалистите и 

неспециалистите в професионалните направления в които УниБИТ има 

валидна акредитация от НАОА. 

3. Повишаване на квалификацията на кадри с висше и средно образование 
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4. Сътрудничество с научноизследователски, учебни и други организации в 

страната и чужбина. 

5. Експертна дейност 

(2) Дейността на Института се осигурява от високо квалифициран академичен 

състав включващ: специалисти и експерти на УНИБИТ, външни научни и 

преподавателски кадри, специалисти и служители от  научни и образователни 

организации у нас и в чужбина. 

(3) Цялостната дейност на Института се осъществява в съответствие с 

националните ценности и интереси, държавната политика в областта на 

библиотекознанието и информационните науки и европейските образователни 

ценности, на основата на законодателството на страната в областта на висшето 

образование и науката и образователната политика на УниБИТ.  

Чл.4. Мисията на Института е:  

1. да създава и разпространява нови знания и нови научно–приложни 

продукти; 

2. да осигурява постоянно развитие на научноизследователската и научно 

приложната дейност; 

3. да формира постоянно самообучаваща се и усъвършенстваща се 

академична общност, задаваща нови еталони в научните изследвания и 

продължаващото образование на елитни кадри, стимулираща развитието 

на толерантни научни взаимодействия в съответствие с националните, 

европейските и общочовешките норми и ценности; 

4. да бъде библиотечно-информационен, просветен и културен център, 

отговарящ на съвременните изисквания, съчетавайки традицията и новите 

технологии; 

5. да осигурява координацията, методическото ръководство и контрола на 

дейностите по прилагането на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника към него в УНИБИТ. 

Чл.5. Основните цели на Института са: 

1. да развива научно – изследователска дейност в областите, насочени към 

развитие на научните знания, усъвършенстване на образователния процес 

и подпомагане на обществената практика, в които УниБИТ има валидна 

акредитация от НАОА; 
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2. да обучава докторанти съгласно ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и 

ЗВО, в научните области в които УНИБИТ има валидна акредитация от 

НАОА, за формиране на специалисти с висока квалификация и обща 

култура, в съответствие със своята образователна мисия, националните и 

европейски стандарти за висше образование; 

3. съвместно с другите основни звена на УниБИТ да провежда обучение в 

магистърските програми за специалисти и неспециалисти, в 

професионалните направления в които УниБИТ има валидна акредитация; 

4. да развива съвместна дейност с подобни звена от Университетите в 

страната и чужбина, Българската академия на науките, министерствата, 

агенциите и всички стопански и публични организации, в страната и 

чужбина; 

5. да организира и провежда научни прояви (конференции, симпозиуми, 

семинари, работни срещи и т.п.) и да издава и предоставя за ползване 

публикуваните на тях доклади и други научни материали. 

Чл.6. (1) Решение за реорганизиране или закриване на Института в структурата 

на УниБИТ се взема от Министерския съвет на Република България. 

(2) Директорът на института се избира (освобождава) от Академичния съвет на 

УниБИТ и се назначава (или освобождава от заеманата длъжност) от Ректора. 

(3) Персоналът на Института се назначава или освобождава от Ректора на 

УниБИТ. 

(4) Функциите по общият контрол и ръководството на Института се 

осъществяват от Академичния съвет и ректора на УниБИТ.  

ІІ. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.7. Структурата, управлението и съставът на Института се 

регламентират с този Правилник. 

Чл.8. (1) Структурата на Института включва: 

1. Ръководни органи: директор, зам. директор, научен секретар и експерт-

сътрудник; 

2. Секция „Научни изследвания”, в която се провеждат научно–приложни 

изследвания в научните области, в които УНИБИТ има валидна акредитация 

от НАОА 
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3. Секция „Обучение”, за провеждане на обучение по докторантски учебни 

планове и магистърски специалности, като продължаващо образование на 

специалистите и неспециалистите в професионалните направления в които 

УниБИТ има валидна акредитация от НАОА. 

 (2) Съставът на секциите включва щатни и извънщатни служители на 

Института, назначени със заповед на Ректора: 

1. в секция „Научни изследвания”, в тематични програмни колективи, 

създадени „ad-hoc”, съгласно плановете на Института и сключените 

договори за научни изследвания. 

2. в секция „Обучение”, като преподаватели, ангажирани в изпълнението на 

учебния план за обучения на докторанти, курсовете за повишаване на 

квалификация и магистърските програми на Института.  

Чл.9. (1) Директорът на Института е щатно хабилитирано лице от УНИБИТ, 

което се избира от Академичния съвет по предложение на ректора и се назначава 

от него. 

(2) Директорът на Института: 

1. Осъществява цялостното ръководство на Института и пряко ръководи 

личния му състав. 

2. По право е член на Научния съвет на Института и негов председател. 

3. Изпълнява функции, произтичащи от ЗВО, ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и от 

правилниците на висшето училище. 

4. Решава проблеми, свързани с научните изследвания и учебния процес в 

рамките на  Института. 

5. Подготвя годишен отчет на Института и го предлага за приемане от Научния 

съвет. 

6. Организира провеждането на конкурсните изпити за прием на докторанти и 

специализанти в съответствие със законите и на преподавателски кадри за  

Института. 

7. Прави предложения на Ректора за стимулиране и наказание на 

академичния състав и служителите на Института. 

8. Внася решенията на Научния съвет за разглеждане и утвърждаване от 

Академичния съвет на УниБИТ; 
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9. Директорът съгласува решаването на отделни проблеми на  Института със 

съответния Заместник-ректор. 

10. Възлага и отменя ръководството на научни проекти в Института; 

11. Отговаря за изработването на стратегия за развитието на Института; 

12. Подпомага разработването и внедряването на нови методи и средства в 

научноизследователската дейност; 

13. Съдейства за професионалното развитие на личния състав от Института; 

14. Организира своевременно разработване и издаване на научна литература, 

учебни пособия и рекламни материали, касаещи дейността на Института; 

15. Разпорежда се с предоставеният му и утвърден от Академичния съвет 

делегиран бюджет, в рамките на делегираните му правомощия; 

16. Изпълнява и други функции делегирани му от Ректора на УниБИТ по повод 

дейността на Института; 

17. Отчита своята дейност и тази на института пред ректора и Академичния 

съвет на УниБИТ. 

Чл.10. (1) Заместник директорът на Института е щатно хабилитирано лице от 

УНИБИТ, което се назначава от ректора по предложение на директора на 

Института; 

(2) Заместник директорът на Института: 

1. Представлява директора на Института в негово отсъствие, или когато е 

упълномощен от него. 

2. По право е член на Научния съвет на Института и негов зам. председател. 

3. Изпълнява функции, произтичащи от ЗВО, ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и от 

правилниците на висшето училище. 

4. Подпомага директора на института в осъществяването на функциите му на 

директор на личния състав на Института и на цялостното ръководство; 

4. Възлага задачи по изпълнение на съответните дейности на Института на 

директорите и членовете на структурните звена на Института и контролира 

изпълнението им. 

5. Прави предложения до директора на Института за развитие на съответните 

дейности за назначаване и уволнение на персонал, за награждаване, 

стимулиране и санкциониране на преподаватели, докторанти, студенти и 
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служители, за командировки и специализации и по други въпроси касаещи 

съответните дейности. 

6. Отчита своята дейност заедно с директора на Института пред ректора и 

Академичния съвет на УниБИТ. 

Чл.11 (1) Научният секретар на Института е лице, пряко подчинено на 

директора на Института, което се назначава от ректора на УниБИТ, по 

предложение на директора на Института. 

(2) Научният секретар на Института: 

1. Подпомага Директора в работата по планирането, организацията, 

координацията и отчитането на научно-изследователските дейности на 

Института. 

2. Организира изследователската работа по научните проекти на Института и 

изготвя текущите, периодичните и годишните планове и отчети. 

3. Организира връзките на института с партньорски организации и с 

обществеността; 

4. Подпомага организирането на научни мероприятия в Института. 

5. Изпълнява възложените му от Директора и Зам. директора на Института 

задачи. 

6. Отчита своята дейност пред  директора на Института.    

Чл. 11. (1) Експерт-сътрудникът на Института е лице, пряко подчинено на 

директора на Института, което се назначава от ректора на УниБИТ, по 

предложение на директора на Института. 

(2) Експерт-сътрудникът: 

1. Подпомага Директора и Зам. директора в работата им по планирането, 

организацията, координацията, ръководството, контрола и отчитането на 

дейността на Института. 

2. Поддържа комуникациите на Института с други звена от УниБИТ, както и с 

други сродни държавни и обществени организации. 

3. Подпомага председателя на Научния съвет на Института в организирането 

работата на съвета и изпълнението на неговите решения. 
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4. Води протоколите на заседанията на Научния съвет на Института и ги 

предоставя на разположение на членовете на съвета в канцеларията на 

Института. 

5. Създава и постоянно актуализира информационната база данни за листата 

на журитата на УниБИТ.  

6. Извършва оперативна координация на изпълнението на общите задачи на 

Института; 

7. Подпомага организирането на конференции и мероприятия на Института; 

8. Подпомага разработването на отчетите на Института. 

9. Отчита своята дейност пред  директора на Института. 

Чл.12. (1) При взаимоотношения между Института и външни организации, 

Институтът се представлява от Ректора на УниБИТ, който може да делегира права 

на директора на Института за извършване на определени действия, в това число и 

да представлява Института, респективно УниБИТ, при водене на преговори и 

подписване на договори, споразумения и др., във връзка или по повод дейността 

на Института. 

(2) В случай на делегиране на права по ал. 2, Ректорът на УниБИТ изрично 

посочва обхвата на правомощията на директора на Института и условията за 

упражняването им. 

III. НАУЧЕН СЪВЕТ 

Чл.13. (1) Научния съвет на ИНИОД е експертно-консултативен орган за 

подпомагане на дейността и управлението на Института. 

(2) За членове на Научния съвет се избират хабилитирани учени от щатния 

състав на УниБИТ и лица доказани експерти в научните и образователните 

области, които имат пряко отношение към дейността на Института. 

(3) Броят на членовете на Научния съвет на Института е не по-малък от 12 

души. 

(4) В Научния съвет по право влизат: Ректорът на УНИБИТ, Зам. ректорът по 

научно изследователската дейност и международното сътрудничество, Зам. 

ректорът по учебната дейност, Председателят на Общото събрание на УниБИТ, 

Директорът на Института, Зам. директорът на Института, Научният секретар и 

Директорите на секциите на Института, Представител на обучаващите се в 
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Института докторанти. Останалият състав се определя по предложение на 

Директора на Института и се назначава със заповед на Ректора на УниБИТ.  

(5) Директорите на тематични програмни колективи, ако не са членове на 

Научния съвет имат право да присъстват на неговите заседания и да участват в 

обсъжданията когато в дневния ред са включени въпроси касаещи дейността им.  

(6) Представителят на обучаващите се в Института докторанти присъства на 

заседанията на Научния съвет без право на глас и без да се има предвид при 

определяне на кворума. 

(7) Председател на Научния съвет е Директорът на Института. Заместник 

председател на Научния съвет е Зам. директорът на Института. 

(8) Заседанията на Научния съвет са редовни ако присъстват най-малко 2/3 от 

неговите членове. Решенията се вземат с мнозинство, повече от половината от 

списъчния състав. 

(9) Членовете на Научния съвет се уведомяват за заседанията му не по-късно 

от 7 дни преди насрочената дата, като им се съобщава дневният ред и се 

осигурява достъп до писмените материали, предвидени за обсъждане. 

(9) Заседанията на Научния съвет са публични, освен ако действащото 

законодателство и правилниците на УниБИТ не предвиждат друго. 

(10) Отсъстващите членове на Научния съвет могат да участват в заседанията 

телеконферентно, или чрез предварително депозирано писмено становище, което 

се взема предвид от присъстващите членове. 

(11) Участието на членовете на Научния съвет, които са външни за УниБИТ 

лица, може да бъде прекратено по тяхна молба, или при неизпълнение на 

задълженията им, или при неизпълнение на задълженията им, или при 

нарушаване на вътрешните правилници на УниБИТ. Прекратяването става със 

заповед на Ректора на УниБИТ. 

Чл.14. (1) Функциите на Научния съвет са: 

1. Приема годишните планове и отчети на Института. 

2. Обсъжда и приема учебни планове и програми за обучение на магистри, 

специалисти и докторанти в Института. 

3. Контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав на 

Института и ежегодно я предлага на Ректора за одобрение. 
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4. Обсъжда и приема плановете за научноизследователска дейност и отчетите 

на тематичните програмни колективи. 

5. Избира директорите на тематичните програмни колективи, по предложение 

на Директора на Института. 

6. Обсъжда и приема предложения за издаване на научни трудове от името на 

Института. 

7. Обсъжда, дава препоръки и взема решения по дейността на звената на 

Института. 

8. Предлага на Общото събрание или на органите за управление на УниБИТ 

решения на въпроси, свързани с дейността на Института. 

9. Предлага на Академичния съвет на УниБИТ: 

а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на звена към 

Института; 

б) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по 

степени и специалности; 

в) обявяване на конкурси по чл. 50 от ЗВО; 

б) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики на 

образователни дисциплини; 

в) обявяване на конкурси за докторанти; 

г) привличане и освобождаване на преподаватели от страната и чужбина 

като гост-преподаватели и като научни директори на докторанти; 

д) лица за присъждане на почетните звания „доктор хонорис кауза” и 

„почетен професор” на УНИБИТ; 

10. Предлага на Научния съвет на УниБИТ за избиране и повишаване в 

длъжност на членовете на академичния състав на Института; 

11. Предлага на Ректора на УниБИТ: 

а) изследователски проекти за създаване, преобразуване или закриване на 

тематични програмни колективи; 

б) творчески отпуски, специализации, командировки в страната и чужбина; 

в) лицата за освобождаване от длъжност по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВО; 
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г) състава на журита за защита на докторски дисертации и държавните 

изпитни комисии за защита на магистърски дипломни работи; 

д) мерки за подобряване и усъвършенстване на материално-техническата и 

информационната база на Института; 

IV. ДЕЙНОСТ  

Чл.13. Базовите приоритети на научноизследователските дейности на 

Института са:  

1. Развиване и поддържане на експертна компетентност в областите в които 

УниБИТ има валидна акредитация от НАОА, в съответствие с европейските 

стандарти.  

2. Постигане на единство на научното изследване и обучението.  

3. Разгръщане на нови форми и внедряване на перспективни технологии за 

продължаващо образование.  

Чл.14. (1) Дейностите на Института са:  

1. Извършване на актуални и значими научни и научно-приложни изследвания 

в научните области които УниБИТ има валидна акредитация от НАОА. 

2. Проучване, разработка и внедряване на съвременна методология за 

провеждане на научноизследователска дейност. 

3. Ясно и категорично извеждане на преден план на съизмерими аналогични и 

все по-пълно съответстващи на Европейските стандарти изисквания към 

качеството на научноизследователската дейност, учебния процес, 

управлението, информационното обезпечаване, административното 

обслужване, финансирането и развитието на материалната база на 

УниБИТ. 

4. Активизиране на научния и творческия потенциал за постигане на 

оптимален баланс и единство на изследване и учене, развитие и иновации, 

научно обезпечаване на собствената учебно-познавателна дейност.  

5. Създаване на цялостна разгърната и обогатяваща се научно-учебна среда, 

институционално осигуряваща собствената си компетентност и 

стимулиращи възможности за научноизследователски услуги, подчинени на 

пазарните потребности, на необходимостта от продължаващо през целия 

живот усъвършенстване на квалификацията на кадрите.  
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6. Провеждане на обучението, съвместно с основните и обслужващи звена на 

УниБИТ, по образователната и научна степен “доктор”. 

7. Поддържане на регистър на зачислените в катедрите докторанти. 

8. Провеждане на обучение, съвместно с основните и обслужващи звена на 

УниБИТ, по магистърски специалности, като продължаващо образование на 

специалистите и неспециалистите в професионалните направления, в които 

УниБИТ има валидна акредитация от НАОА. 

9. Организация и провеждане на школи и други форми на целево обучение с 

национално и международно участие. 

10.  Изпълнение, съвместно с основните и обслужващи звена на УниБИТ, на 

дейностите по повишаване на квалификацията на специалисти, магистри и 

докторанти. 

11.  Изготвяне и разпространяване на информационни материали за 

възможностите за обучение на докторанти, магистри и специалисти в 

УниБИТ. 

12.  Установяване и координация на международното сътрудничество по 

предмета на своята дейност. 

13.  Обсъждането на проблеми в обучението на докторанти и висшето 

образование. 

14.  Участие в поддържането на институционалната акредитация на УниБИТ за 

обучение в образователната и научна степен “доктор”, ОКС “магистър” и 

ОКС “бакалавър” по съответните направления и специалности. 

15.  Създаване и поддържане на Листа на журитата на УНИБИТ, която е 

структурирана в раздели по научни области, направления и специалности. 

Листата на журитата се съхранява в целево създадена Информационна 

база данни на лицата, които са хабилитирани в образователните 

направления, в които УниБИТ има акредитация. Базата се актуализира 

постоянно и се поддържа за нуждите на изпълнението на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България от секретаря на 

Института. 

(2) Дейностите на Института се извършват в съответствие с Правилника за 

дейността и устройството на УниБИТ, Наредбата за прилагане на ЗРАС на 

УниБИТ и действащата в тази сфера нормативна уредба. 
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(3) Дейностите на Института по обучението на магистри и специализанти, като 

неразделни етапи на продължаващото образование на специалистите и 

неспециалистите, в професионалните направления в които УниБИТ има валидна 

акредитация, се извършват съвместно с основните и обслужващите звена на 

УниБИТ, в съответствие с Правилника за дейността и устройството на УниБИТ и 

действащата в тази сфера нормативна уредба. 

(4) Съобразно предмета на дейност, основните цели и приоритетите на 

Института се извършват и други дейности, които подпомагат основните. 

Чл.15. Дейността на Института се осъществява въз основа на годишни планове 

и отчети, приемани от Академичния съвет и утвърждавани от ректора на УниБИТ. 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕТО 

Чл.16. (1) Финансирането на дейността на Института се осъществява от 

бюджета на УниБИТ. 

(2) Института, чрез осъществяване на функциите си, формира приходи в полза 

на УниБИТ, които се реализират от: 

1. Постъпления за издръжка на докторантите от държавна субсидия. 

2. Постъпления от услуги по основния предмет на дейност на института. 

3. Дарения, спонсорство, спомоществователство и завещания. 

(3) Финансирането на дейността на Института се осигурява и с приходи от: 

1. Целево финансиране от международни, държавни и местни проекти; 

2. Дарения, спонсорство, спомоществователство и завещания; 

3. Средства от фондове, фондации, чрез които се финансират напълно или 

частично проекти на института; 

4. Други извънбюджетни източници, в съответствие с действащата в 

страната нормативна уредба. 

Чл.17 (1) Финансовото и счетоводното обслужване на Института се извършва 

от Финансово-счетоводния отдел на УНИБИТ. 

(2) Превантивният, текущият и последващ контрол върху финансовата 

дейност на Института се извършва в съответствие със СФУК на УниБИТ. 

Чл.18. (1) За изпълнение на дейностите и постигане на целите си Институтът 

използва материалната база и имуществото на УниБИТ. 
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(2) За изпълнение на конкретна дейност и постигане на определена цел 

Институтът може да ползва материална база – движими вещи и недвижими имоти 

на трети лица, на основание договор (споразумение), по който страна е УниБИТ.  

(3) Ползването и разпореждането с движими вещи и недвижими имоти от 

Института, придобити по дарение, завещание, спонсорство, се осъществяват в 

съответствие с установения в УниБИТ ред, съобразно волята на дарителя, 

завещателя, спонсора, а ако такава липсва – по решение на Академичния съвет 

на института. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящият Правилник е приет на основание Закона за висшето 

образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за дейността, устройство и 

управление на УНИБИТ. 

§ 2. Правилникът е обсъден и приет от Академичния съвет на УниБИТ на 

заседанието му на 16.02.2009 г. (Протокол № 6 /16.02.2009 г.) и влиза в сила от 

датата на приемането му от Академичния съвет на УНИБИТ. 

§ 3. Изменения и допълнения на настоящия Правилник се извършва с решение 

на АС. 


