
Извадка от Правилник на ИМИ 
 
Пълният текст на Правилника на ИМИ се намира на адрес  
https://math.bas.bg/download/1069/правилници/342/правилник-за-дейността-на-ими-бан-посл.pdf  
(https://math.bas.bg/download/1069/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd
%d0%b8%d1%86%d0%b8/342/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0
%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-
%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-
%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb.pdf) 

 
 
4.2.5.4. Решенията по т.2 (представители в ОС на БАН), т.3 (НС на ИМИ) и т.5 от 4.2.4 се 

вземат с тайно гласуване (на място или кореспондентно) и с мнозинство повече от половината 
от редуцирания списъчен състав. За провеждане на избора и отчитане на резултата от 
гласуването ОС определя комисия по избора. 

 
4.2.5.4.1. За провеждане на таен избор ОС формира листа от кандидати (за НС или 

ОС на БАН). Всеки член на ОС може да предложи за листата учен, удовлетворяващ условията 
за избор. Предложението трябва да съдържа и съгласието на предлагания. След формирането на 
листата се отделя време за изказвания за качествата на кандидатите. Отрицателните изказвания 
са за сведение на учените на ОС, но не променят състава на листата. Листата съдържа за всеки 
кандидат: имената, научните степени и академична длъжност и НСЗ, в което той работи. При 
кореспондентно гласуване кандидатите представят творчески автобиографични данни в 
библиотеката на ИМИ. 

 
4.2.5.4.2. За да гласува, всеки учен от ОС получава листа и може да зачертае от нея 

произволен брой имена. Зачертаването на всички имена не прави гласа недействителен. Счита 
се, че ученият е гласувал "за" тези кандидати, които не е зачертал. 

 
4.2.5.4.3. Комисията по избора следи всеки учен да гласува не повече от един път. 

След приключване на гласуването комисията подрежда кандидатите по броя на получените „за“. 
За избрани се считат тези кандидати, които са получили най-много гласове „за“, като броят на 
гласовете за всеки от тях трябва да е повече от половината от редуцирания списъчен състав. 

 
4.2.5.4.4. Останалите кандидати (от предишната точка), получили гласове, повече от 

половината от редуцирания списъчен състав, са резерви. Замяната на член на НС се извършва 
автоматично с резервата, която е получила най-много гласове и в съответствие с 4.3.4. При 
няколко резерви с равен брой гласове замяната се извършва по жребий сред тях. 

 
         4.2.5.5. (нова 25.01.2017) Решенията по т.2 и т.З  от т. 4.2.4 подлежат на обжалване в 3 (три) 
дневен срок пред Апелативната комисия към ИМИ.  Апелативната комисия към ИМИ се 
произнася по постъпилите жалби в едноседмичен срок. 
 

4.3.3. За членове на НС се избират доктори на науките, хабилитирани учени, член-кореспонденти и 
академици. Директорът е по право член на НС, но не може да бъде негов председател. Членовете на 
НС се избират и подменят съобразно Устава на БАН. 

4.3.4. Броят на членовете на НС не може да бъде по-малък от 15 и повече от 25 души. Общият брой на 
членовете, които не са на основна работа в ИМИ, не може да надвишава една трета от общия брой на 
членовете на НС. 

4.3.4.1. На мястото, на член на НС, който ще отсъства повече от осем месеца или не е присъствал 
на  повече от две трети от заседанията през дадена календарна година, влиза нов член по реда на 4.2.5.4.4 
до края на мандата на НС. 

4.3.4.2. ОС избира в НС един млад учен с научна степен на възраст до 35г с право на 
съвещателен глас. 


