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ДО 

ОБЩИТЕСЪБРАНИЯ НА УЧЕНИТЕ 

Копиедо: ДИРЕКТОРИТЕНА ПНЗ НА БАН 

Уважаеми колеги, 

На 18.03.2019 г. се проведе 46."0 заседание на ОС на БАН. Във връзка с искане на 

УС на БАН за тълкуване на чл. 35 и &1 от допълнителните разnоредби на Устава на 

БАН бе разгледано Становище на Мандатната комисия на vгro ОС от 16.05.2012 г. по 

същия казус и предложение на Комисията за норматнвия и общоакаде мични актове 

(КН О А) за промени в У става на БАН. 

След дискусия ОС рещи: 

1. Потвърждава Становището на Мандатната комисия на VI-1·o ОС, което дава 

право на асиситентите да участват с право на глас в ОСУ на ПНЗ на БАН. 

2. Стартира процедура за привеждане на чл. 35 и &1 от допълнител:ните 

разпоредби на Устава на БАН:, в съответствие със Закона за БАН, ЗРАСРБ, Закона за 

висщето образование и Кодекса на труда. 

3. Предложението на КНОА за промяна на 'IJI. 35 и &1 от допълнител:ните 

разnоредби ва Устава на БАН, което гласи: 

" & l. В чл. 35, ал. 1 думите "ипи притежаващи научна степен" се заличават. 

& 2. В чл. 56 се създава ал. 2:(2) А1\адемичните длъ:ж:ности в БАН се зae.\tam 

след избор в Научния съвет, 1\ойто осъществж�а научното ръ1\оводство на 

съответиото звено. 

& 3. В & l от допълнителната разпоредба т. 1.1. се изменя така: 1.1. Всички 

учени, които заемат акаде,,iична длъжност на пълно работно вре..ие в съответното 

сtшостоятелно научно 3вено на БАН " 

да бъде назnратено до ОСУ на всички nостояюrи научни звеаа за становище и 

конкреmи предложения. Краен срок за изпращане на nредложенията 08.04.2019 r. 



4. До 22.04.2019 г. Комисията за нормативни и общоакадемични актове да 

обобщи получените предложеi:ШJ! и да nодготви nроект за решение, който да внесе за 

ра.1rлежданс в ОС на БАН. 

Уважаеми колеги, очакваме Вашите предложения и <.."Тановища no nредложените от 

КНОА пnомени в чл. 35 ал.! и &1 от дР наУБАН до 08.04.2018 г. и моля коректно да 

спазите nосоченИ!! срок. 

Становищата можете да изпращате на еле�>.'Тронен адрес: osnaban@c1,.1.bas.bg или на 

хартиен ностел в деловодството на БАН. 

Проф. дхн Евелина Славчева 

Председател на ОС на БАН 


