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ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ 
НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Тези правила уреждат устройството и дейността на Издателския съвет на 
Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и основните поло-
жения при управлението и осъществяването на издателската дейност в УНСС. 

Чл. 2. Издателската дейност на УНСС се извършва от Издателски комплекс – 
УНСС (ИК – УНСС). Уредбата на устройството и дейността на ИК – УНСС е предмет 
на отделен правилник. 

Чл. 3. Издателският съвет е оперативен орган на УНСС, който осъществява не-
посредственото ръководство и контрол върху издателската дейност на УНСС. Контро-
лът върху дейността на Издателския съвет се осъществява от Академичния съвет на 
УНСС. 

Чл. 4. Дейността на Издателския съвет се осъществява в съответствие с принци-
пите за прозрачност на процедурите, демократичност в управлението и плурализъм, 
както и съгласно общоприетите критерии и етични норми на академичната общност. 

РАЗДЕЛ II 
СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ 

Чл. 5. (1) Организационната структура на Издателския съвет включва председател 
и десет членове.  

(2) Председателят на Издателския съвет е с четиригодишен мандат и се избира от 
Академичния съвет на УНСС по предложение на ректора на УНСС.  

(3) Членове на Издателския съвет по право са: 
1. заместник-ректорът по научноизследователската дейност и международното

сътрудничество; 
2. заместник-ректорът по учебната дейност;
3. заместник-ректорът по институционалното и бизнес сътрудничество и студент-

ски политики; 
4. главният секретар по учебните процеси и документация;
5. председателят на Редакционния съвет на „Годишник на УНСС“ и „Научни тру-

дове на УНСС“; 
6. председателят на Университетския редакционен съвет на списание “Economic

Alternatives“; 
7. председателят на Редакционната колегия на списание “Икономически и соци-

ални алтернативи“; 
8. главният редактор на сп. “Бизнес и право“;
9. изпълнителният директор на Издателския комплекс;
10. директорът на дирекция „Университетска библиотека“.
(4) Дейността на Издателския съвет се подпомага от технически сътрудник. 
(5) Съставът на Издателския съвет се променя и допълва с решение на Академич-
ния съвет на УНСС. 
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Чл. 6. Председателят на Издателския съвет: 
1. съгласува дейността на съвета с ректора на УНСС; 
2. представлява Издателския съвет в отношенията му с другите структурни звена 

на УНСС; 
3. организира провеждането и ръководи заседанията на Издателския съвет. 

 
РАЗДЕЛ III 

ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 
НА ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ 

 
Чл. 7. Издателският съвет на УНСС: 
1. определя приоритетите на издателската дейност на УНСС и координира цялос-

тната издателска дейност на ИК – УНСС (в това число по издаване на учебници, учебни 
помагала, сборници, монографии, методични указания, вътрешни нормативни доку-
менти, справочници за студентите и информационни издания); 

2. разработва и приема проекти на правила за издателската дейност на УНСС (в 
това число за приемане на ръкописите, рецензиране, отпечатване и съхранение на изда-
ваните заглавия,  авторските права, предаването на екземпляри в Национална библио-
тека „Св. св. Кирил и Методий“ и представянето на информация в Националния център 
за информация и документация (НАЦИД),  правила за публикуване в Онлайн библио-
теката за Централна и Източна Европа (Central and Eastern European Online Library – 
CEEOL) и др.), които внася за окончателно приемане от Академичния съвет на УНСС; 

3. одобрява Издателския план и промените в него, внася го за утвърждаване от 
Академичния съвет на УНСС за всяка академична година и следи за изпълнението му;  

4. разработва и приема критерии и правила за оценяване и класиране на конкур-
сен  принцип на научните трудове, издавани от УНСС със средства от целевата субси-
дия за научноизследователска дейност. 

  
Чл. 8. (1) Заседанията на Издателския съвет се свикват и ръководят от неговия 

председател. Заседанията на Издателския съвет могат да бъдат свиквани и по предло-
жение на 1/3 от членовете на съвета. Всяко заседание се оповестява една седмица преди 
датата на провеждането му.  

(2) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от спи-
съчния състав на членовете на Издателския съвет.  

(3) На всяко заседание се води протокол от техническия сътрудник на Издателс-
кия съвет. 

(4) Дневният ред се приема в началото на всяко заседание.  
(5) Издателският съвет ежегодно представя отчет за цялостната си дейност пред 

Академичния съвет на УНСС, като при поискване от ръководството на УНСС предста-
вя информация по конкретни въпроси. 

 
Чл. 9. (1) Издателският съвет може да взема решения, ако заседанието е редовно 

по смисъла на чл. 8, ал. 2.  
(2) Издателският съвет взима решения с явно гласуване и обикновено мнозинство. 

По решение на Издателския съвет може да се провежда и тайно гласуване.  
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(3) При необходимост Издателският съвет може да привлича за участие в заседа-
нията си външни лица като експерти. Последните участват в заседанието със съвещате-
лен глас.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Настоящите правила са разработени на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 30, 
ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование и чл. 6, ал. 3, т. 16 и чл. 24, ал. 1, т. 19 от 
Правилника за дейността на УНСС. 

 
§ 2. Изменения и допълнения на настоящите правила се правят по реда на тяхно-

то приемане. 
 
§ 3. Настоящите правила са приети с Решение на Академичния съвет на УНСС 

на заседанието му от 04.03.2021 г. и влизат в сила от датата на приемането им.  
 

 


