
1 

 

Институт по математика и информатика 

при Българска академия на науките 

(ИМИ-БАН) 
 

КРИТЕРИИ, 

на които следва да отговарят научните звена  

в Институт по математика и информатика при БАН  

Приет от НС на ИМИ-БАН на 24.06.2022 г. 

Чл. 1. (1) Настоящият документ определя целите, състава и сроковете на съществуване на 

научните звена в Институт по математика и информатика – БАН (ИМИ), определени в чл. 

3.4.2. от Правилника за дейността на ИМИ. Той е в съответствие с Устава на БАН, с 

Правилника за дейността на ИМИ, както и с ППЗРАСРБ. 

(2) Съставът на дадено научно звено включва сътрудници на трудов договор с ИМИ, 

докторанти, пост-докторанти и асоциирани членове (в т.ч. професор емеритус или почетен 

член на ИМИ) на института.   

(3) Основният научен състав на дадено научно звено се формира от учените на основна работа 

в ИМИ съгласно Устава на БАН, които не са в дългосрочен неплатен отпуск повече от 6 месеца 

годишно, с изключение на отпуск за отглеждане на дете до 3 години и работа по проекти, 

изпълнявани от ИМИ. 

(4) Учените на трудов договор, заемащи академична длъжност в ИМИ, участват в заседанията 

на научното звено с действителен глас, а останалите членове от състава на звеното участват 

със съвещателен глас. Дадено заседание е валидно, ако присъстват над половината от 

членовете на звеното с действителен глас, които не са в отпуск за повече от 2 месеца. Решение 

на заседанието на научното звено се приема, ако се подкрепя от над половината от 

присъстващите учени с действителен глас. 

 

Чл. 2. (1) Научната секция е основно научно структурно звено в Института. 

(2) Дейността на всяка секция се извършва в направления с близки научни тематики. 

Тематиките се определят в съответствие с мисията на Института.  

(3) Всяка секция е първично звено за обучение на докторанти съгласно чл. 4, ал. 4, на 

ППЗРАСРБ.  

(4) Научна секция се създава от НС на ИМИ по предложение на директора на ИМИ при 

изпълняване на условията на алинеи 2 и 5 от този член. Решението за създаване трябва да 

включва: началния състав и научните направления на звеното. 

(5) Основният научен състав на секцията трябва да отговаря на следните условия:  

а) общ брой учени на основна работа в ИМИ – поне 6; 

б) от тях – поне трима хабилитирани учени, от които поне един трябва да е професор. 
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(6) Ако основният състав на дадена секция не изпълнява условията на ал. 5 на този член за 

период от 2 години, то Научният съвет на ИМИ взема едно от следните решения: 

а) Преобразува секцията в научна лаборатория (ако не се нарушават условията на чл. 3, 

ал. 5); 

б) Обединява секцията с друга секция; 

в) Закрива секцията, като прехвърля състава й към една или няколко други секции. 

 

Чл. 3. (1) Научната лаборатория е научно структурно звено в ИМИ. 

(2) Дейността на всяка лаборатория се извършва в една научна тематика, определена в 

съответствие с мисията на Института.  

(3) При обучението на докторанти лабораториите се кооперират със секция, която е близко до 

съответната тематика. 

(4) Научна лаборатория се създава от НС на ИМИ по предложение на директора на ИМИ при 

изпълняване на условията на алинеи 2 и 5 от този член. Решението за създаване трябва да 

включва: началния състав и научната тематика на звеното. 

(5) Основният научен състав на лабораторията трябва да отговаря на следните условия:  

а) общ брой учени на основна работа в ИМИ – поне 4.  

б) от тях – поне двама хабилитирани учени. 

(6) Ако основният състав на дадена лаборатория не изпълнява условията на ал. 5 на този член 

за период от една година, то Научният съвет на ИМИ взема едно от следните решения: 

а) Обединява лабораторията с близка по тематика секция/лаборатория; 

б) Закрива лабораторията, като прехвърля състава й към една или няколко 

секции/лаборатории. 

(7) Ако основният състав на дадена лаборатория изпълнява условията на чл. 2, ал. 5, то НС на 

ИМИ може да преобразува лабораторията в научна секция по предложение на директора на 

ИМИ, съгласувано с научната лаборатория. 

 

Чл. 4. (1) Временните научни структурни звена (проблемни групи, програмни колективи и 

др. съвместни научни звена, включително с международно участие) се създават за определен 

период. 

(2) Целта на временните научни структурни звена е изграждане на научен потенциал в ИМИ 

по нова за института тематика. 

(3) Временните научни структурни звена се създават от НС на ИМИ по предложение на 

директора на ИМИ. Решението за създаване трябва да включва: научната тематика, началния 

състав на звеното, периода за съществуването му и минималната прогнозна численост на 

състава в края на периода. 

(4) При обучението на докторанти временните научни структурни звена се кооперират със 

секция, която е близко до съответната тематика. 

(5) Основният научен състав на временното научно структурно звено трябва да отговаря на 

следните условия:  

а) общ брой учени на основна работа в ИМИ – поне 4.  

б) от тях – поне двама хабилитирани учени. 
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(6) Ако към момента на изтичане на срока, за който е създадено временното научно структурно 

звено, то е изпълнило целта на създаването си и удовлетворява условията за научна секция или 

за научна лаборатория, то Научният съвет може да вземе решение за трансформирането му в 

научна секция или в научна лаборатория. Ако Научният съвет не вземе такова решение, то той 

закрива временното научно структурно звено, като членовете му преминават към някои от 

съществуващите секции или лаборатории. 

 

Тези критерии влизат в сила от датата на приемането им в НС на ИМИ. 


