Правила за провеждане на избор на ръководители на лаборатории в
Института по електроника при Българската академия на науките

Чл. 1. Тези правила уреждат условията и реда за избор на ръководители на лаборатории в
Института по електроника при Българската академия на науките.
Чл. 2. Ръководител на лаборатория може да бъде доктор на науките или хабилитиран
учен, който към деня на избора има най-малко една година трудов стаж на основна работа в
Института по електроника по смисъла на Устава на БАН. Той може да бъде избран на
длъжността за съответния мандат само преди навършване на 65г. възраст, а за академиците и
член–кореспондентите – на 70г. възраст.
Чл. 3. Ръководител на лаборатория се избира от научния съвет за срок от четири години
по предложение на членовете на научния съвет и/или на учените от съответната лаборатория.
Чл. 4. (1) Избор на ръководител на лаборатория се провежда при:
1. изтичане на мандата на заемащия длъжността;
2. разкриване на нова лаборатория;
3. предсрочно освобождаване на длъжността.
(2) Процедурата за избор на ръководител на лаборатория се открива с решение на
Научния съвет на ИЕ по инициатива на директора на института
1. не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия ръководител
на лаборатория - в случаите по т. 1 на ал. 1;
2. не по-късно от един месец след разкриването на лабораторията или овакантяването
на длъжността - в случаите по т. 2 и 3 на ал. 1.
Чл. 5. (1) Становището на състава на лабораторията относно кандидатурите за
ръководител се изказва на нарочно заседание, в което участват всички членове на
лабораторията с висше образование, които са на основен трудов договор на пълно работно
време или са докторанти в ИЕ към датата на избора. Датата на заседанието се определя от
директора на института съгласно сроковете по чл.4, ал.2.
(2) На заседанието присъства и член на ръководството на института, определен със
заповед на директора за наблюдаващ процедурата по избор и председател на заседанието.
(3) Заседанието е редовно, ако на него присъстват не по-малко от две трети от
участвуващите в избора членове на лабораторията.
(4) Събранието на лабораторията избира комисия по избора с явно гласуване с мнозинство
повече от половината от присъстващите.
(5) Издигането на кандидатури за ръководител на лаборатория може да стане от всеки
член на лабораторията при условията по чл. 2. Професори и доценти може да издигнат и
собствените си кандидатури.
(6) Избор на ръководител на лаборатория се провежда и когато има само един кандидат.
(7) Членовете на лабораторията изразяват с тайно гласуване своето становище за
ръководител на лаборатория. За предложен от лабораторията се смята кандидатът, получил
повече от половината от гласовете на присъстващите членове на лабораторията.
(8) Кандидатите за ръководител на лабораторията участвуват в гласуването на заседанието
на лабораторията.

(9) Наблюдаващият процедурата член на ръководството на института изготвя доклад до
Научния съвет за становището на лабораторията и прилага протокола от обсъждането на
кандидатурите.
Чл. 6. (1) Научният съвет избира ръководители на лабораториите с тайно гласуване и при
мнозинство повече от половината от списъчния си състав.
(2) Въз основа на решението на Научния съвет директорът на Института по електроника
назначава избрания кандидат на длъжността “ръководител на лаборатория” на основен
трудов договор за мандат от четири години.
Чл. 7. В случаите, когато избора на ръководител лаборатория не е осъществен, директорът
на института насрочва нова дата за избор в едномесечен срок. До избирането му досегашният
ръководител продължава да изпълнява функциите си, а когато неговият мандат е прекратен
предсрочно, директорът назачава временно изпълняващ длъжността ръководител
лаборатория.
Тези правила са приети на заседание на НС на ИЕ-БАН на 18 декември 2013 г. (протокол
№ 15).

