
Решения по протокол №8 - НС на ИА с НАО (19 април 2021 г.)

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 8

от онлайн заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с
НАО - БАН, състояло се на 19 април 2021 г.

Участващи чрез конферентна връзка:
проф. д-р Р. Бачев
проф. дфн Р. Заманов
проф. дфн И. Илиев
проф. дфн Д. Кирилова
проф. дфн Н. Томов
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 И. Статева
доц. д-р К. Стоянов
доц. д-р М. Томова
проф. д-р Т. Бонев

Отсъства:
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)

Списъчен състав: 16 с право на глас
Участват: 16 с право на глас

Заседанието се провежда онлайн чрез платформата zoom.

Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС на ИА с НАО откри
заседанието.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Приемане на протокол № 7/25.01.2021 г.
2. Предложения за промени в Устава на БАН във връзка с решението на ОС

на БАН от 18.01.2021 г. за актуализация на Устава на БАН.
3. Проект за правилник на ИА с НАО за прилагане на ЗРАСРБ - докладва доц.

д-р Кирил Стоянов.
4. Обсъждане на готовността за обявяване на конкурси за доценти -

докладва проф. дфн Радослав Заманов.
5. Разпределение на средствата по коефициент К2 от бюджета на ИА с НАО –

докладва проф. д-р Евгени Семков
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6. Информация за проект по H2020 - ChETEC-INFRA: Chemical Elements as
Tracers of the Evolution of the Cosmos - Infrastructures for Nuclear
Astrophysics - докладва доц. д-р Иванка Статева.

7. Приемане на разпределението на наблюдателното време за сезон 2021B –
докладва доц. д-р Бойко Михов.

8. Представяне на ИА с НАО в Списанието на БАН по повод 40-та годишнина
на НАО Рожен - докладва проф. д-р Евгени Семков.

9. Продължаване на трудовото правоотношение на проф. дфн Николай
Томов.

10. Докторантски въпроси.
11. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

НС на ИА с НАО прие Протокол №7 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено на
25 януари 2020 г.

По точка 2 от дневния ред:

НС на ИА с НАО не предлага промени в устава на БАН.

По точка 3 от дневния ред:

Решение: НС на ИА с НАО приема предложения Правилник за провеждане на
процедури за защити на дисертации за доктор и доктор на науките.

По точка 5 от дневния ред:

Решение 1: НС на ИА с НАО определя минимум 51% от получените средства по
Компонент 2 за 2021 г. да се разпределят за допълнителни възнаграждения на
служителите в ИА с НАО.

Решение 2: НС на ИА с НАО приема допълнителните възнаграждения на
служителите в ИА с НАО за 2021 г. да се разпределят на базата на проведената
атестация за периода 2017–2019 г. вкл. и разпределението на служителите в 3 групи,
съответстващи на 0-500 (трета), 501-1000 (втора) и над 1000 точки (първа) в резултат
от тази атестация.

Решение 3: НС на ИА с НАО определя разпределението на допълнителни
възнаграждения на служителите по Компонент 2 за 2021 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
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категории служители (професори, доценти и гл. асистенти, асистенти, физици) е
както 1.5 : 1.25 : 1.

По точка 7 от дневния ред:

Решение: НС на ИА с НАО приема mредложението на Комисията за разпределение
на наблюдателното време за сезон 2021B.

По точка 8 от дневния ред:

Решение: Решение: НС на ИА с НАО препоръчва на ръководителите на отдели да
организират подготвянето на до 5-6 статии за "Списание на БАН" по случай
40-годишнината на НАО Рожен. НС на ИА с НАО препоръчва сформирането на екип,
който да изготви подходящ материал по повод годишнината на НАО Рожен за
рубриката "Годишнини и юбилеи" в "Списание на БАН".

По точка 9 от дневния ред:

Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото правоотношение на проф. дфн
Николай Томов с една година.

По точка 10 от дневния ред:

Решение 1: НС на ИА с НАО приема плана за обучение за втората година от
обучението 2021 г. (с вх. № 134 от 15.04.2021 г.) и отчета за работа през първото
тримесечие на 2021 г. (с вх. № 135 от 15.04.2021 г.) на редовния докторант Антоанета
Аврамова-Бончева.

Решение 2: НС на ИА с НАО приема отчетите за четвъртото тримесечие на 2020 г. (с
вх. №136А от 15.04.2021 г.) и за първото тримесечие на 2021 г. (с вх. №134A от
15.04.2021 г.) на задочния докторант 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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