Българска академия на науките

ОБЩО

СЪБРАНИЕ

ПРАВИЛНИК
ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИ VII-то
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАН
Раздел 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник урежда устройството, дейността и управлението на
КОМИСИЯ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (КВО) при Общото събрание
(ОС) на БАН.
Чл. 2. КВО

подпомага

дейността

на

ОС

на

БАН

по

отношение

на

осъществяване и поддържане на връзките с обществеността.
Чл. 3. КВО осъществява своята дейност съгласно Закона за БАН, Устава на
БАН, Правилата за работа на ОС на БАН и този Правилник.

Раздел 2
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. Основна задача на Комисията за връзки с обществеността (КВО) е да
подготвя документи на ОС, отнасящи се до политиката и стратегията на БАН в
областта на връзките с обществеността.
Чл. 5. В рамките на своята компетентност КВО осъществява следното:
(1) Предлага на Ръководството на ОС на БАН да внася за обсъждане в
ОС подготвените материали от общоакадемичен интерес.
(2) Наблюдава, анализира и подготвя становища за ПР-дейността на
БАН.
(3) Подготвя становища и проекто-решения на ОС за управление на ПРдейността на БАН.
(4) Създава стратегии, платформи и проекто-решения на ОС за
политиките определящи ПР-дейността на БАН.

(6)

Подготвя анализи, оценки, препоръки, прогнози и предложения

относно дейността на ПР-отдела на БАН.
(7)

КВО не дублира дейността на ПР-отдела на БАН

(8)

КВО подпомага осъществяването и поддържането на връзка с ПР-

координаторите на отделните звена
Чл. 6. При осъществяване на своята дейност чрез своя председател КВО има
право да иска и получава информация от всички звена, както и от
Ръководството на БАН.
Чл.7. КВО взаимодейства с другите комисии на ОС на БАН и с Ръководството
на БАН по предмета на своята дейност.

Раздел 3

УСТРОЙСТВО
Чл.8. (1) Съставът и мандатът на КВО се определят с решение на ОС на БАН.
КВО се състои от петима членове, избирани чрез явно гласуване от ОС на БАН.
(2) Предложения за състава на КВО се правят от Ръководството на ОС,
както и от отделни членове на събранието.
(3) За членове на КВО се избират членове на ОС на БАН от всички научни
направления на БАН, които са запознати с ПР-дейността на БАН.
Чл. 9. (1) На първото си заседание КВО избира ръководството.
(2) Ръководството на КВО се избира с явно гласуване и мнозинство
повече от половината от общия брой на членовете.
(3) Ръководството на КВО се състои от председател,

заместник

председател и секретар, който отговаря за протоколирането на заседанията на
комисията. В случай, че председателят е възпрепятстван да свика или
ръководи заседание на КВО, неговите функции се поемат от заместник
председателя.
Чл. 10.

(1) Предсрочното прекратяване на членството в КВО става:
1. По собствено желание чрез писмена оставка, внесена на
заседание на комисията. Оставката не се гласува. Прекратяването
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на членството се смята от датата на заседанието. Копие от
протокола на заседанието се изпраща на Ръководството на ОС.
2. При фактическа или предстояща невъзможност да се участва в
работата на КВО повече от три месеца чрез писмено уведомяване
или констатация на ръководството на съвета. След обсъждане в
съвета се внася писмено уведомяване до Ръководството на ОС.
3. При фактическо неучастие в работата на КВО последователно
повече от три заседания в течение на една календарна година без
уважителни причини на основата на направена констатация от
ръководството на съвета. След обсъждане в съвета се внася
писмено уведомяване до Ръководството на ОС.
4. При напускане на БАН. След разглеждане в съвета, се внася
писмено уведомяване до Ръководството на ОС.
(2) Подмяната на членове на КВО се прави с решение на ОС. На мястото
на напусналия член се избира нов по предложение на Ръководството на ОС,
както и на отделни членове на събранието.

Раздел 4
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл.11.

КВО разглежда и решава въпросите от своята компетентност на

заседания.
ЧЛ.12. КВО се свиква на заседание от неговия председател или по писмено
искане на някой от членовете.
Чл.13. (1) КВО провежда своите заседания при предварително определени
дневен ред,
(2) Дневният ред се предлага от Председателя и се приема от КВО.
(3) Датата и часът на заседанието се определят от ръководството на
КВО.
Чл.14.(1) Заседание на КВО може да се състои, ако присъстват повече от
половината от общия брой на неговите членове.
(2) Заседанията на КВО се водят от неговия председател, а в негово
отсъствие - от заместник председателя.
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Чл.15.(1) За всяко заседание на КВО се съставя протокол, който се утвърждава
на следващото заседание и се подписва от председателя.
(2) Протоколът се съхранява в Архив на комисията.
(3) При необходимост от него се правят копия, които се предоставят с
подпис от председателя на заинтересовани ръководни органи на БАН.
Чл.16.(1) Заседанията на КВО са открити за останалите членове на ОС, които
имат право на съвещателен глас.
(2) По преценка на ръководството на комисията на заседанията могат да
присъстват и представители на отделите от ЦУ на БАН, които имат отношение
към проблемите, включени в дневния ред на заседанието.
Чл.17.(1) Всяко заседание на КВО започва с приемане на дневния ред.
(2) В началото на заседанието се прочитат решенията от предишното
заседание или части от тях, които имат връзка с предстоящите за разглеждане
въпроси.
Чл.18. КВО може да взема решения, ако заседанието е редовно по смисъла на
чл. 14, ал. 1 от този правилник.
Чл.19.(1) По правило въпросите за обсъждане в КВО се внасят в писмена
форма, като материалите по тях се изпращат на членовете на КВО най-малко 3
работни дни преди датата на заседанието.
(2) По изключение това може да става и на основата на устен доклад,
който подробно се протоколира.
Чл. 20.(1) КВО взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство, т.е.
повече от половината от присъстващите, освен в случаите, когато по преценка
на ръководството на комисията не се предвижда друго.
(2) При необходимост от гласуване с квалифицирано мнозинство
решението за това се взема от комисията предварително по смисъла на
предходната алинея.
ЧЛ. 21. Взетите от КВО решения, оформени в смисъла на чл. 5, ал. (1) се
изпращат на Ръководството на ОС.

Раздел 5
КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА
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Чл.22.(1) КВО отчита своята дейност пред ОС и неговото Ръководство.
(2) КВО представя ежегодно пред Ръководството на ОС отчет за
дейността си за изтеклия период.
(3) По искане на Ръководството на ОС КВО представя текущи
информации за определени аспекти от дейността си.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Този Правилник е утвърден от VII-то ОС на БАН на 29-то му заседание на
05.02.2018 г. и влиза в сила от деня на утвърждаването му.
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