LIGJI PËR AKADEMINË BULLGARE TË SHKENCAVE

Prom. OG.85 / 15 tetor 1991, ndryshuar me ZQ 90/22 tetor 1993, plotësuar me OG. 123/22
dhjetor 1997, ndryshuar me OG. 41/22 maj 2007, ndryshuar me OG. 30/12 Prill 2011

Neni 1
(1) Akademia Bullgare e Shkencave (BAS) është një shoqatë autonome kombëtare për kërkim
shkencor, e cila përfshin institute akademike dhe njësi të tjera të pavarura kërkimore.
(2) Akademia Bullgare e Shkencave bashkon akademikë dhe anëtarë të vendit, shkencëtarë dhe
profesorë të njohur nga institutet shkencore në Bullgari, si dhe anëtarë të huaj.
(3) Akademia Bullgare e Shkencave është një person juridik.

Neni 2
(1) (ndryshuar me NQ 30/2011) Akademia Bullgare e Shkencave merr pjesë në zhvillimin
shkencor në përputhje me vlerat njerëzore, interesat kombëtare dhe me qëllimet e përcaktuara
në Strategjinë Kombëtare për Kërkim shkencor, të miratuara nga Asambleja Kombëtare. Me
aktivitetet e saj, Akademia Bullgare e Shkencave kontribuon në rritjen e pasurisë shpirtërore
dhe materiale të popullit bullgar.
(2) Akademia Bullgare e Shkencave:
1. (amenduar nga OG 41/07, ndryshuar me OG 30/2011..) Kryen eksperimente në shkencat
themelore dhe të aplikuara dhe përgatit specialistë të trajnuar në mënyrë të pavarur si dhe së
bashku me universitetet sipas dispozitave të nenit 21 paragrafi 1 pika 10 të Ligjit për Arsimin e
Lartë;
2. hulumton historinë, gjuhën dhe letërsinë e popullit bullgar dhe kontributin e tyre në kulturën
botërore;
3. Zhvillon skenar parashikimesh dhe programe afatgjata për zhvillimin social, ekonomik,
shkencor, teknik, ekologjik dhe kulturor të vendit;
4. ofron mendime dhe vlerësime për projektet dhe programet me rëndësi kombëtare;
5. boton vepra shkencore dhe studime shkencore për publikun e gjerë;
6. merret me prodhimin, tregtimin dhe aktivitetet e tjera që lidhen me eksperimentet
shkencore të kryera dhe zbatimin e rezultateve shkencore.

Neni 3
(1) Akademia Bullgare e Shkencave kryen aktivitetet e saj në bazë të ligjeve dhe statuteve.
(2) (ndryshuar me OG 30/2011) Më 30 prill të çdo viti, Kryetari i Akademisë Bullgare të
Shkencave i dorëzon Kuvendit Popullor një raport vjetor lidhur me aktivitetet e Akademisë, ato
të institucioneve të Akademisë dhe njësive të tjera të pavarura , raport i cili do të përfshijë si
vijon:
1. veprimtarinë kërkimore shkencore, përfshirë zbatimin e objektivave dhe detyrave të
përcaktuara në Strategjinë Kombëtare për Kërkim shkencor;
2. veprimtarinë financiare;
3. aktivitetin e marrëdhënieve ndërkombëtare.
(3) (i ri, NQ 30/2011) Rezoluta e Asamblesë Kombëtare për miratimin e Raportit Vjetor të
Akademisë Bullgare të Shkencave do të publikohet në Gazetën Zyrtare.
(4) (i ri, OG 30/2011) Brenda 10 (dhjetë) ditësh nga data e publikimit të Rezolutës sipas
paragrafit 3 më sipër, Raporti Vjetor për Akademinë Bullgare të veprimtarisë së Shkencave,
duke përfshirë raportet mbi aktivitetet e Institucioneve të Akademisë dhe njësive të tjera të
pavarura, do të publikohen në faqen e internetit të BAS-it.

Neni 4
Statuti i Akademisë Bullgare të Shkencave specifikon strukturën dhe administrimin e
Akademisë, kushtet për krijimin, transformimin dhe mbylljen instituteve akademike dhe
subjekteve të tjera të pavarura kërkimore, dhe zgjidh çështje të tjera që lidhen me objektin e
veprimtarisë së Akademisë

Neni 5
(1) (ndryshuar me OG 101/2010) Asambleja e Përgjithshme është organi suprem i drejtimit të
Akademisë Bullgare të Shkencave. Anëtarët e saj zgjidhen nga shkencëtarë me diplomë ose me
titull nga institutet akademike. Shkencëtarët, studiuesit me gradën doktor i shkencave, anëtarët
e asociuar dhe akademikët mund të zgjidhen anëtarë të Asamblesë së Përgjithshme.
(2) Asambleja e Përgjithshme e Akademisë Bullgare të Shkencave miraton dhe ndryshon
statutin e Akademisë.
(3) Asambleja e Përgjithshme zgjedh Kryetarin dhe Zëvendës Kryetarin, Sekretarin e
Përgjithshëm Shkencor dhe anëtarët e Bordit Ekzekutiv të Akademisë Bullgare të Shkencave.
Një akademik ose një anëtar përkatës zgjidhet President.

Neni 5a (i ri, NQ 30/2011)
(1) Bordi Ekzekutiv i BAS ka një mandat katërvjeçar.
(2) Bordi Ekzekutiv i BAS-it duhet të përfshijë:
1. dy përfaqësues të ministrive të përcaktuara me Rezolutën e Këshillit të Ministrave;
2. një përfaqësues i Asociacionit Kombëtar të Komunave në Republikën e Bullgarisë;
3. dy përfaqësues të organizatave kombëtare të punëdhënësve;
4. një përfaqësues i Këshillit të Rektorëve të Shkollave të Larta;
5. dy përfaqësues të subjekteve juridike jofitimprurëse aktive në fushën e shkencave
dhe arteve;
6. ish-Kryetari i BAS-it gjatë mandatit të mëparshëm; në rastin e pamundësisë objektive,
një përfaqësues i Asamblesë së Akademikëve dhe Anëtarëve përkatës;
7. dy shkencëtarë - anëtarë të Asamblesë së Përgjithshme të BAS-it, të përzgjedhur nga
Asambleja e Përgjithshme;
8. dy shkencëtarë të huaj të përzgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme e BAS siç janë
propozuar nga Fondacioni Europian i Shkencës dhe Federata Evropiane e Akademive
Kombëtare të Shkencave.
(3) Përfaqësuesit e organizatave kombëtare të punëdhënësve sipas paragrafit 2 më sipër do të
emërohen dhe shkarkohen nga organizatat përkatëse në përputhje me procedurat e
përcaktuara në Kodin e Punës.
(4) Bordi Ekzekutiv i BAS do të përfshijë edhe personat e mëposhtëm pa të drejtë vote:
1. Kryetarin e Komisionit të Përhershëm Parlamentar përgjegjës për çështjet shkencore;
2. një përfaqësues i donatorëve të BAS-it.
(5) Kryetari i Akademisë Bullgare të Shkencave është Kryetari i Bordit Ekzekutiv pa të drejtë
vote. Anëtarët e Bordit Ekzekutiv të BAS do të emërojnë një zëvendëskryetar të Bordit në mesin
e anëtarëve të Bordit në përputhje me paragrafin 2, pikat 3 - 8.
(6) Me përjashtim të Kryetarit të BAS-it dhe të anëtarëve të Bordit sipas paragrafit 2, pikat 5, 6,
7 dhe 8, anëtarët e Bordit nuk mund të jenë persona të cilët janë në punë ose ndonjë lloj tjetër
marrëdhënie ligjore me BAS-in, me institutet akademike ose me njësitë e tjera të pavarura të
BAS-it, dhe as mund të kenë interesa private që mund të ndikojnë në zbatimin e paanshëm dhe
objektiv të detyrimeve të tyre si anëtarë të Bordit Ekzekutiv.

(7) për qëllime të këtij ligji, një interes privat do të thotë çdo interes që mund të sjellë një
përfitim të një natyre materiale ose jo materiale për një anëtar të Bordit Ekzekutiv, duke
përfshirë çdo detyrim të ndërmarrë në lidhje me një anëtar të aktivitetit të Bordit Ekzekutiv.

Neni 5b (I ri, OG 30/2011)
(1) Bordi Ekzekutiv të BAS duhet:
1. të ndihmojë në zhvillimin e Akademisë Bullgare të Shkencave dhe menaxhimin efikas
të fondeve dhe të pasurive të Akademisë;
2. bashkërendon projektet për një plan zhvillimor strategjik dhe për prioritetet e
veprimtarive kërkimore shkencore të BAS-it të paraqitura në Asamblenë e Përgjithshme
të BAS-it dhe bën sugjerime lidhur me ato;
3. jep opinione dhe bën propozime të bazuara për Asamblenë të Përgjithshme të BAS-it
lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e statutit të Akademisë Bullgare të Shkencave, si
dhe në lidhje me krijimin, transformimin dhe mbylljen e instituteve të Akademisë dhe
njësive të tjera të pavarura strukturore;
4. propozon masa në funksion të arritjes së qëllimeve të përcaktuara në strategjitë
evropiane për kërkim shkencor dhe inovacione;
5. koordinon Raportin Vjetor të BAS-it;
6. ndihmon në sigurimin e subvencioneve buxhetore të nevojshme për aktivitetet e BASit, si dhe burime të tjera të financimit;
7. merr çdo gjashtë muaj raportet financiare të të gjitha njësive të BA-itS, nxjerr
rekomandime për përmirësimin e kontabilitetit financiar dhe informon autoritetet
kompetente në rastet e shkeljeve;
8. kontrollon shpenzimet e subvencionimit të buxhetit dhe koordinon politikën
financiare të BAS-it;
9. kryen kontroll mbi mënyrën dhe procedurat e menaxhimit dhe disponimit të pronës
shtetërore që i është dhënë BAS-it, instituteve të Akademisë dhe njësive të tjera të
pavarura;
10. propozon mekanizma financiarë dhe mekanizma të tjerë të nevojshëm për aktivitete
të përbashkëta shkencore, edukative dhe të aplikuara me shkollat e larta dhe
institucionet e biznesit;

11. Analizon çdo dy vjet rezultatet e paraqitura nga Bordi i BAS-it në lidhje me punën e
kryer nga institutet e Akademisë dhe njësitë e tjera të pavarura; rezultatet e atestimit të
shkencëtarëve do të analizohen çdo tre vjet;
12. ndihmon në krijimin e qendrave të inovacionit për prodhim, zhvillim, veprimtari
tregtare dhe veprimtari të tjera lidhur me zbatimin e rezultateve të kërkimit shkencor.
(2) Bordi Ekzekutiv miraton rezolutën e tij në përputhje me paragrafin 1, pikat 2, 3, 5 dhe 8 me
shumicën e 2/3 të anëtarëve të tij me të drejtë vote; në të gjitha rastet e tjera, rezolutat
miratohen me shumicë të thjeshtë të më shumë se gjysmës së anëtarëve të tij me të drejtë
vote.
(3) Në rastet e refuzimeve për koordinimin e veprimeve nga paragrafi 1, pikat 2, 5 dhe 8 në
lidhje me propozimet e bazuara drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të BAS për ndryshimin dhe
plotësimin e statuteve, si dhe për krijimin, transformimin dhe mbylljen e instituteve të
Akademisë dhe njësive të tjera të pavarura strukturore, ose kur është dhënë një opinion negativ
nga Bordi Ekzekutiv në rastet nga paragrafi 1, pika 3, Asambleja e Përgjithshme e BAS do të
miratojë një rezolutë me shumicë të cilësuar prej 2/3 e anëtarësimit të saj.

Neni 5c (i ri, NQ 30/2011)
(1) Bordi Ekzekutiv i BAS-it do të mblidhet së paku një herë në tre muaj.
(2) Mbledhjet e Bordit Ekzekutiv mund të thirren nga Kryetari i saj, ose me kërkesë të ndonjë
prej anëtarëve të tij.
(3) Bordi Ekzekutiv do të miratojë rregullore për menaxhimin e aktiviteteve të veta.
(4) Anëtarët e Bordit Ekzekutiv nuk marrin asnjë shpërblim për aktivitetet e tyre.

Neni 6
(1) Institutet akademike dhe entitetet tjera kërkimore të pavarura të Akademisë Bullgare të
Shkencave kryejnë eksperimente themelore, praktikë dhe aktivitete teknologjike dhe përgatisin
specialistë.
(2) Drejtorët e instituteve dhe subjekteve të tjera kërkimore të pavarura emërohen me
konkurrim sipas kushteve të përcaktuara në statut.

Neni 7

Akademia Bullgare e Shkencave zgjedh akademikë, anëtarë korrespondentë dhe anëtarë të huaj
në fushën e shkencës, kulturës dhe artit. Përzgjedhja kryhet nga akademikët sipas procedurave
dhe kushteve të përcaktuara në një dokument statutor të miratuar nga Asambleja e
akademikëve dhe anëtarëve korrespondentë. Numri i akademikëve nuk duhet të kalojë 80, dhe
numri i anëtarëve korrespondentë - 120.

Neni 8
(1) Akademikët dhe anëtarët korrespondentë mund të emërohen në mënyrë të përhershme
deri në moshën 70, pas së cilës kushtet e aktiviteteve shkencore dhe përgatitja e specialistëve
akademikë nuk vijojnë më për ta. Akademikët dhe anëtarët korrespondentë marrin një pagë
mujore shtesë mujore, e cila është një shumë e përcaktuar nga qeveria.
(2) (ndryshuar. GZ 101/2010) profesorë, bashkëpunëtorë të lartë kërkimor të shkallës së parë
dhe doktorë të shkencave mund të emërohen në mënyrë të përhershme deri në moshën 65
vjeç, pas së cilës, me autorizim nga këshilli akademik përkatës, kushtet e aktiviteteve shkencore
dhe përgatitjen e specialistëve akademikë nuk vijojnë më për ta.

Neni 9
Akademia Bullgare e Shkencave dhe njësitë e saj të pavarura kërkimore krijojnë dhe zhvillojnë
marrëdhënie me akademi bullgare dhe të huaja, universitete dhe organizata të tjera.

Neni 10
(1) Prona e Akademisë Bullgare të Shkencave dhe subjekteve të pavarura kërkimore përfshin të
drejtën e pronësisë dhe të drejta të tjera reale, të ardhurat, letrat me vlerë, patentat,
donacionet, aksionet e përbashkëta në organizatat dhe shoqatat ekonomike, si dhe të drejta
dhe detyrime të tjera.
(2) Asambleja Kombëtare i jep Akademisë Bullgare të Shkencave terrene shtetërore, ndërtesa,
makineri, pajisje, instalimet, aksione, mjete financiare dhe pronave të tjera të luajtshme të
përdorura nga Akademia. Kjo pronë duhet të drejtohet vetëm në dobi të Akademisë dhe me një
vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
(3) Prona e paluajtshme e Akademisë shpronësohet vetëm me vendim të Asamblesë
Kombëtare.
(4) (Shfuqizuar, NQ 30/2011).

Neni 11
(1) Akademia Bullgare e Shkencave ka një buxhet të veçantë.
(2) Të ardhurat në buxhetin e Akademisë së Shkencave të Bullgarisë, përfshirë ato për investime
kapitale, përbëhen nga:
1. Buxheti i shtetit i miratuar me ligj nga Asambleja Kombëtare;
2. Të ardhurat sipas kontratave për projektet kërkimore të propozuara nga autoritetet
kompetente, kompanitë dhe organizatat e tjera;
3. faturat nga sponsorët dhe donacionet.
(3) (Shtuar, Gazeta Zyrtare nr. 123 e 1997). Buxheti i Akademisë Bullgare të Shkencave dhe
raporti për zbatimin e tij miratohen nga Asambleja e Përgjithshme me procedurat e përcaktuara
në statutin e Akademisë.
(4) (më parë paragrafi 3, Gazeta Zyrtare e 123 e vitit 1997). Fondet në buxhetin e Akademisë
Bullgare të Shkencave shpenzohen për:
1. financimin e aktiviteteve kërkimore shkencore;
2. Përgatitjen e specialistëve shkencorë;
3. zhvillimin e pajisjeve të nevojshme;
4. Mirëmbajtjen e aktiviteteve të përgjithshme akademike.

Neni 12
(Shfuqizuar, NQ 90/1993).

DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 1
Shfuqizohen: Ligji i Akademisë së Shkencave të Bullgarisë (botuar në Gazetën Zyrtare nr. 235 të
1949, ndryshuar, numër 28 i 1957), Dekreti nr. 1029 për miratimin e Statutit të Akademisë
Bullgare të Shkencave (Gazeta Zyrtare Nr. 38 e 1973), e ndryshuar me Dekretin Nr. 1105 të
Këshillit të Shtetit të Republikës së Bullgarisë (Gazeta Zyrtare, çështja 59 e 1977).

Neni 2
Anëtarësia e Asamblesë së Përgjithshme të Akademisë Bullgare të Shkencave formohet brenda
dy muajve pas hyrjes në fuqi të këtij LIGJI. Ajo miraton statutin në mbledhjen e saj të parë,
Asambleja e Përgjithshme e cila miraton statutin, ka 200 anëtarë. Statuti i tanishëm operativ
zbatohet deri në miratimin e tij të ardhshëm.

Neni 3
Zbatimi i këtij akti i është besuar Kryetarit të Akademisë së Shkencave të Bullgarisë.

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të
Akademisë së Shkencave të Bullgarisë (Gazeta Zyrtare, nr. 30/2011)

Neni 5
(1) Brenda një muaji nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Këshilli i Ministrave dhe organet dhe
institucionet e tjera sipas nenit. 5a, paragrafët 2 dhe 4, do të caktojnë përfaqësuesit e tyre në
Bordin Ekzekutiv të BAS-it dhe do të informojnë Presidentin e BAS-it.
(2) Bordi Ekzekutiv konstituohet në përputhje me dispozitat e këtij ligji, nëpërmjet Kryetari të
BAS-it që thërret dhe mban mbledhjen e tij të parë brenda një muaji nga data e pranimit të
njoftimit për përfaqësuesit e emëruar.

Neni 6
Akademia Bullgare e Shkencave do të ndryshojë statutet e saj në përputhje me dispozitat e këtij
ligji brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 7
Ky Akt hyn në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare.

