
Решения по протокол №21 (15.07.2022 г.) - НС на ИА с НАО

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 21

от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с НАО - БАН,
състояло се дистанционно на 15.07.2022 г.

Участват:
проф. дфн И. Илиев
проф. д-р Р. Бачев
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

Отсъстват:
проф. дфн Р. Заманов, проф. дфн Д. Кирилова, проф. дфн Н. Томов, проф. д-р Св.
Жеков, проф. д-р Т. Бонев, гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)

Списъчен състав: 16 с право на глас.
Участват: 11 с право на глас.

Заседанието се провежда с дистанционно гласуване при следния:
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1. Разпределение на средствата по коефициент К2 от бюджета на ИА с
НАО за 2022 г. – докладва проф. д-р Евгени Семков

По точка 1 от дневния ред:

…
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Единодушно участващите 11 члена на НС взеха следните решения:

Решение 1: НС на ИА с НАО определя минимум 51% от получените средства
по Компонент 2 за 2022 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 2022 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: За начин на разпределение на допълнителните възнаграждения
по Компонент 2 за 2022 г. НС на ИА с НАО потвърждава разпределението за
2020 г. (съгласно Решение 3 по т. 5 от Протокол № 2/1.06.2020 г.).

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на НС 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 Мима Томова/

2


