СТАТУТ НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Чл. 1 С този Статут се определят устройството и функциите на Комисията по етика в
НБУ.
Чл. 2 Комисията по етика се създава съгласно разпоредбите на Етичния кодекс на НБУ
с цел да се осигури неговото спазване.
Чл. 3 Комисията по етика е обществен орган, чийто състав се определя от Председателя
на Настоятелството за срок от четири години. Началото и краят на мандата на Комисията
съвпадат с тези на Академичния съвет. Комисията се състои от председател и шест члена,
от които трима преподаватели, двама служители и един докторант.
Чл. 4 Комисията взема решения на базата на Етичния кодекс, другите нормативни
актове на НБУ и убежденията на своите членове.
Чл. 5 Задачите на Комисията са да следи за спазването на Етичния кодекс и да
посредничи при разрешаването на конфликти, свързани с неговото съдържание.
Чл. 6 Комисията действа само когато бъде сезирана и влиза в ролята на посредник в
конфликти.
Чл. 7 С цел утвърждаването на добри практики Комисията може по своя инициатива да
изработва и предлага на академичното ръководство становища и препоръки по въпроси,
свързани с Етичния кодекс.
Чл. 8 Заседанията на Комисията се свикват от председателя като дневният ред се обявява
в поканата. Всеки един от членовете на Комисията има право да поиска от председателя
писмено да свика заседание и председателят е длъжен да изпълни това искане в
едноседмичен срок от постъпването му.
Чл. 9 Комисията има кворум и може да взема решения, когато присъстват най-малко
четирима от нейните членове. Заседанията се ръководят от председателя или от
упълномощен от него член на Комисията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство
от присъстващите членове. Индивидуалните жалби се разглеждат при закрити врата.
Чл. 10 За заседанията на Комисията се води протокол, който трябва да съдържа място,
дата, дневен ред, списък на присъстващите и резултати от гласуванията. Протоколът се
подписва от председателя (председателстващия).
Чл. 11 По въпроси, свързани с Етичния кодекс, към Комисията могат да се обръщат с
жалби, индивиди и звена, които са част от НБУ.
Чл. 12 Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат трите имена на
жалбоподателя, пощенски и електронен адрес и телефон за връзка, предмет на жалбата
и изрично посочване на текста от Етичния кодекс, който според жалбоподателя е
нарушен. Анонимни жалби не се разглеждат.
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Чл. 13 В решенията на Комисията по отделните жалби трябва да е посочено дали има
нарушение на Етичния кодекс и в какво се състои то. Тези решения имат препоръчителен
характер и не подлежат на обжалване.
Чл. 14 Решенията на Комисията се предоставят на Ректора на НБУ.
Чл. 15 Комисията изготвя годишен доклад и в края на всяка календарна година го
представя на Председателя на Настоятелството. След като бъде одобрен, докладът се
публикува на страницата на НБУ.

Приет от Академичния съвет на 21.11.2017 г.
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