
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: 

С Т А Т У Т 

на асоциирани членове на ИФТТ 

(приет от НС на ИФТТ на 09.06.2016г.) 

 

 За асоциирани членове на Института по физика на твърдото тяло се избират по 

тяхно желание хабилитирани негови сътрудници и доктори на науките след тяхното 

пенсиониране в съответствие с чл.90(1,3) от Правилника за дейността, устройството, 

управлението и вътрешния трудов ред на ИФТТ на БАН и чл.61(1,2) от Устава на БАН, 

или след заминаване на постоянна работа в чужбина, както и учени допринесли за 

развитието на Института. 

 Желаещият да станe асоцииран член на Института подава заявление, адресирано до 

Председателя на Научния съвет, предварително съгласувано с ръководителя на завеното, в 

което желае да работи. Научният съвет разглежда заявлението и взема с явно гласуване 

решение не по-късно от един месец след подаването му, като в решението се указва в кое 

първично звено на Института ще работи асоциираният член. 

 Избирането на асоцииран член е за срок от три години. Ако след изтичане на този 

срок асоциираният член желае продължение, той представя на Председателя на Научния 

съвет заявление за продължение, придружено с отчет за научната си дейност през 

последните три години, мнение на прекия ръководител и мнение на семинара на звеното, в 

което работи. Не по-късно от един месец след подаване на заявлението за продължение, 

Научният съвет трябва да вземе с явно гласуване решение по заявлението. 

Избраните асоциирани членове получават препис от решението на Научния съвет. 

 

 Асоциираният член: 

 е длъжен да спазва приетата в Института субординация.  

 може да използва името и адреса на Института в публикациите си. 

 може да бъде командирован от името на Института.  

 може да бъде участник или ръководител на договори, ако това не противоречи на 

условията им. 

 има право на работно място, достъп до оборудването на звеното, в което работи и 

до Интернет мрежата на Института. 

 има право да участвува в подготовката на кадри за Института и държавата. 

 

 


