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Институт по математика и информатика 

при Българска академия на науките 

(ИМИ-БАН) 
 

СТАТУТ 

НА АСОЦИИРАН ЧЛЕН  

на Института по математика и информатика на БАН 

Приет от НС на ИМИ-БАН на 26.01.2016 (Пр. 1); изм. и доп. на 13.03.2020 (Пр. 4), 

17.07.2020 (Пр. 8) и 25.06.2021 (Пр.12) 

1. (изм. 13.03.2020, 17.07.2020) За асоцииран член на ИМИ се избира по негово желание лице, 

което притежава образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на 

науките“ или техен еквивалент и: 

а) е било на трудов договор в ИМИ, след прекратяване на трудовия му договор поради 

преминаване на основен трудов договор на друго място в страната или в чужбина, 

или поради пенсиониране; 

б) не е било на трудов договор в ИМИ, но чиято научно-изследователска и научно-

приложна дейност е тясно свързана с дейността на ИМИ. 

2. Документацията за кандидатстване за асоцииран член трябва да се адресира до НС чрез 

Директора на ИМИ и да съдържа:  

а) заявление от кандидата;  

б) научна автобиография и описание на научно-изследователската и научно-приложна 

дейност на кандидата за последните пет години;  

в) мотивирано предложение-подкрепа от научно структурно звено на ИМИ. 

3. Изборът се извършва от НС след обсъждане и чрез тайно гласуване. За избор е необходимо 

обикновено мнозинство от редуцирания списъчен състав на НС. 

4. (изм. 25.06.2021) Изборът е за срок от три години с възможност за продължаване. При 

продължаване се прилагат заявление от кандидата, описание на научно-изследователската и 

научно-приложна дейност на кандидата за последните три години и мотивирано предложение-

подкрепа от научно структурно звено на ИМИ.  

5. Академици и член-кореспонденти на БАН в областта на математическите науки, след 

пенсионирането си, могат да придобият статут на асоцииран член на ИМИ по право, след като 

представят писмено желанието си за това пред НС. В този случай т. 2 и т. 3 не се прилагат. 

6. Асоциираният член има право на: 

а) (изм. 13.03.2020) работно място в ИМИ при възможност; 
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б) участие в подготовката на научните кадри за ИМИ; 

в) участие в национални и международни проекти, в които ИМИ е участник. 

7. Асоциираният член е задължен: 

а) да участва в разработката на научната проблематика на ИМИ; 

б) да упоменава статута си на асоцииран член на ИМИ в научните си публикации; 

в) да оказва научна и методична помощ на млади колеги в ИМИ; 

г) да представя и популяризира постиженията на ИМИ пред български и чуждестранни 

научни организации и пред обществото; 

д) ежегодно да отчита своята дейност. 

 

Настоящият статут е приет с Протокол № 1 от 26.01.2016 г. и отменя досегашния такъв. 


