Решения по протокол №2 - НС на ИА с НАО (1 юни 2020 г.)

РЕШЕНИЯ
по Протокол № 2
от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с НАО - БАН
състояло се на 1 юни 2020 г.
Присъстват:
проф. дфн Р. Заманов
проф. дфн И. Илиев
проф. дфн Д. Кирилова
проф. дфн Н. Томов
проф. д-р Р. Бачев
проф. д-р Св. Жеков
проф. д-р Е. Семков
доц. д-р А. Антонова
доц. д-р К. Козарев
доц. д-р Р. Митева
доц. д-р Б. Михов
доц. д-р Л. Славчева-Михова
доц. д-р К. Стоянов
доц. д-р М. Томова
д-р Т. Бонев
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)
Отсъстващи:доц. д-р И. Статева
Списъчен състав: 16 души с право на глас
Присъстват: 15 души с право на глас
На 1-ви юни 2020 г. от 13:00 в ИА с НАО, се проведе второто заседание на Научния съвет
(НС) на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория Българска академия на науките (ИА с НАО - БАН) със следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на протокол №1/18.05.2020 г. на НС
2. Утвърждаване на предложения за заместник-директор и научен секретар
на ИА с НАО – докладва проф. д-р Евгени Семков
3. Статут на Лаборатория „Астроинформатика и наблюдателна техника“ 
–
докладва доц. д-р Росица Митева
4. Избор на ръководители на отдели и лаборатория в ИА с НАО – докладва
проф. д-р Евгени Семков
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5. Разпределение на средствата по коефициент К2 – докладва проф. д-р Евгени
Семков
6. Увеличение на добавките за ОНС „доктор” и НС „доктор на науките” 
–
докладва проф. д-р Евгени Семков
7. Предложение на Комисията за разпределение на наблюдателното време за
полугодие 2020B – докладва доц. д-р Бойко Михов
8. Обсъждане заплащането на наблюдателно време по проекта „Европланет“
към Хоризонти 2020 – докладва проф. д-р Евгени Семков
9. Специфични изисквания на Института за заемане на академични
длъжности и защита на дисертации – докладва проф. д-р Светозар Жеков
10. Докторантски въпроси
11. Разни

По точка 1 от дневния ред:
НС на ИА с НАО прие Протокол №1 от първото заседание на НС на ИА с НАО,
проведено на 18 май 2020 г.

По точка 2 от дневния ред:
Решение 1: НС на ИА с НАО утвърждава предложението на Директора за избора
на доц. д-р Бойко Михов за и.д. зам. директор на ИА с НАО до изтичане мандата
на настоящия Директор.
Решение 2: НС на ИА с НАО утвърждава предложението на Директора за избора
на доц. д-р Кирил Стоянов за и.д. научен секретар на ИА с НАО до изтичане
мандата на настоящия Директор.

По точка 3 от дневния ред:
Решение 1: НС на ИА с НАО закрива Лаборатория „Астроинформатика и
наблюдателна техника“.
Решение 2: Н
 С на ИА с НАО препоръчва на Директора да създаде работни групи
на базата на закритата лаборатория „Астроинформатика и наблюдателна
техника“.
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По т. 4 от дневния ред
Решение 1: НС на ИА с НАО избра за ръководител на отдел „Слънце и слънчева
система“ доц. д-р Камен Козарев.
Решение 2: НС на ИА с НАО избра за ръководител на отдел „Звезди и звездни
системи“ доц. д-р Иванка Статева.
Решение 3: НС на ИА с НАО избра за ръководител на отдел „Галактики и
космология“ доц. д-р Бойко Михов.

По т. 5 от дневния ред
Решение 1: НС на ИА с НАО определя 51% от получените средства по Компонент
2 да се разпределят за допълнителни възнаграждения на служителите в ИА с
НАО.
Решение 2: НС на ИА с НАО одобрява предложението на Директора
допълнителните възнаграждения на служителите в ИА с НАО да се разпределят
на базата на проведената атестация за периода 2017–2019 г. вкл. като
служителите се групират в 3 групи съответстващите на точки 0-500, 501-1000
и над 1000 и на базата на системата SONIX за доц. д-р Петър Духлев и физик
Захари Дончев, които да бъдат включени в трета група (0-500 точки).
Решение 3: НС на ИА с НАО определя разпределението на допълнителни
възнаграждения на служителите по Компонент 2 за 2020 г. да е на базата на
общата оценка от проведената атестация като отношението на
възнаграждението на служителите на първа:втора:трета група в низходящ ред
за всяка от трите категории служители (професори, доценти и гл. асистенти,
асистенти, физици) е както 3:2:1.

По т. 6 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на Директора за увеличение на
добавките за научни степени като утвърждава нов размер на добавките,
съответно, 300 лв. за ОНС “доктор” и 430 лв. за НС “доктор на науките”,
считано от 01.01.2020 г.
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По точка 7 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО приема разпределението на наблюдателното време за
второто полугодие на 2020 г.

По точка 8 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО утвърждава предложените от проф. д-р Евгени
Семков цени за използване на наблюдателно време на телескопите на НАО по
проекта „Европланет“ към Хоризонти 2020: 1500 €/нощ за 2-метровия телескоп
и 250 €/нощ за 60-см телескоп и 50/70 cm Шмит телескоп.

По точка 10 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО прие тримесечните отчети за периода 01.01.2020 г. 31.03.2020 г. на докторантурата съответно от Стефан Асенов Георгиев,
Мохамед Мохамед и Васил Желев.

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС на ИА с НАО:
/доц. д-р Люба Славчева-Михова/

СЕКРЕТАР на НС на ИА с НАО:
/доц. д-р Росица Митева/
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