Решения от заседание на НС на 30.06.2022 (Протокол № 34)
1. НС прие отчета за втората година от докторантурата на Никола Ралчев, редовен
докторант към Департамент Имунология в ИМикБ, с научен ръководител проф. д-р
Андрей Чорбанов.
2. НС прие плана за третата година от докторантурата на докторант Никола Ралчев.
3. НС прие критериите и картата за атестация по К2 за 2022 г (за дейността на учените
от 2021 г).
4. НС прие в месеца на раздаване на парите по К2 служителите да подадат попълнени
декларации за дохода за съответния месец.
5. НС прие следното указание: Когато основният трудов договор е в институт на БАН,
тогава служителят получава К2 към този институт. Когато основният трудов договор е
извън БАН, но служителят има дейност, отчитана в БАН, където е и назначен, тогава той
получава пари по К2.
6. НС приеха сумата по перо Капацитет на Компонент 2 да бъде увеличена с 59 785 лв.
7. НС прие сумата за допълнително възнаграждение на учените въз основа на
Атестацията по СОНИКС за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. да бъде 142 801 лв.
8. НС прие временна атестационна комисия за разпределение на средствата по К2 в
състав: гл. ас. Петър Грозданов, председател; гл. ас. Мария Гергинова, гл.ас. Елена
Чорукова, гл. ас. Илиан Манойлов, ас. Мила Калева, гл. ас. Галина Стоянчева, гл. ас.
Иванка Бояджиева.
9. НС одобри научно жури за конкурс за „Професор“ за нуждите на лаборатория
„Биоремедиация и Биогорива“ към Департамент по биотехнология в състав: вътрешни
членове проф. Светла Данова, проф. Милен Георгиев, доц. Златка Алексиева и резервен
доц. Милка Милева; Външни членове: проф. Нели Косева, проф. Калоян Петров, проф.
Тодор Кантарджиев, проф. Димитър Кадийски и резервен доц. Нина Цветкова.
10. НС прие доклада с резултатите от Атестационната комисия за Атестация 2022 г (за
научната дейност за 2021 г).
11. НС прие конспект за втори докторантски минимум по специалност Имунология на
Благовеста Бонева.

