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Р Е Ш Е Н И Я  

на Научния съвет на ИФРГ – БАН 

 

На заседанието си, проведено на 11.08.2022 г., НС на ИФРГ гласува следните 

решения:  

По т. 1 от дневния ред – Обсъждане и приемане на бюджета на ИФРГ за 2022 год. 

– докладва проф. д-р Валя Василева – и.д. директор. 

 С явно гласуване НС прие бюджета на ИФРГ – БАН за 2022 год. 

 Одобри възнаграждения за служителите с ОНС ‚доктор“ в размер на 300 лв., и за 

служители с НС „доктор на науките“ в размер на 600 лв.  

 Утвърди разпределението на част от средствата по К2, след изваждане на сумата 

за „Капацитет“ и приспадане на средствата необходими за увеличаване на 

възнагражденията за „доктор“ и „доктор на науките“, както следва: 60% от К2 

като допълнителни възнаграждения на учените за научно-изследователската им 

активност, и 40% за режийни (ток, вода, парно) и др. непредвидени разходи. 

Гласуваното разпределение е в сила до края на 2022 г. Формираният остатък от 

бюджетната субсидия в края на 2022 г. да бъде използван за еднократно 

допълнително материално стимулиране (ДМС) на всеки служител на ИФРГ. 

 

По т. 2 от дневния ред беше разгледан актуализиран вариант на  карта-К2 за 

оценка на научно-изследователската дейност – докладва проф. дн Виолета Великова. 

 С явно гласуване НС прие актуализацията на карта-К2. 

 Прие карта-К2 да се попълва и предава на ръководителите на лаборатории 

заедно с годишните отчети.   



 

 

По т. 3 от дневния ред беше разгледана молбата на доц. д-р Ина Анева, научен 

секретар на Направление 5. "Биоразнообразие, биоресурси и екология" на БАН, 

относно прехвърляне на пет щатни бройки от ИФРГ-БАН към Националния 

природонаучен музей-БАН. 

 С явно гласуване НС даде принципното си съгласие пет щатни бройки от ИФРГ 

да бъдат прехвърлени към НПМ. 

 

 

 

11.08.2022 г.      Протоколчик: 

         /доц. д-р Л. Симова/ 

        

Председател на НС: 

         /проф. дн В. Великова/ 


