Задачи на УНС на Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания при БАН
(извадка от Правилата за структурна реформа в БАН във връзка с
подготовката на план-график за работата на УНС)
Чл. 14. Учредителният НС:
1.

предлага на УС щат, бюджет, материална база, временна
структура на звеното и състав на структурните звена;

2.

утвърждава предложените от директора кандидатури за
заместник-директори и научен секретар;

3.

попълва не по-малко от 80% от научния състав на звеното –
по документи за служители на БАН;

4.

изготвя и приема временен Правилник на СНЗ.

Чл. 15. Решение по предложението на Учредителния НС по чл. 14, т. 1 от тези
Правила взема ОС на БАН.
Чл. 16. При състав поне 80% от щата на учените, се формира Общо събрание на
учените на новото звено, което избира постоянен НС и представител/и на
звеното в ОС на БАН, в съответствие с Устава на БАН.
... ... ...
Чл. 18. (1) При преобразуването на СНЗ по чл. 1, ал. 2, т. 6, букви „а”, „б” , в” (в
случаите когато от едно СНЗ се образуват две или повече нови СНЗ) и „г” (за
частта, която се обособява в ново СНЗ) се прилагат съответно правилата на
Раздел 3 за избор и правомощия на УНС, с изключение на разпоредбата на
чл.12.
(2) Действията по ал.1 се извършват в следната последователност:
1. избор на учредителен научен съвет от ОС на БАН;
2. избор на директор;
3. атестиране на всички служители на звеното;
4. избор на постоянен НС на СНЗ;
5. избор на представител/и на СНЗ в ОС на БАН.

ПЛАН-ГРАФИК
за работа на УНС на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания
при БАН (приет на заседание на УНС на 29.06.2010 г.)
28 юни – 2 юли
1. Приемане на план-график за работата на УНС
2. Приемане на адаптираните атестационни карти
3. Утвърждаване на предложенията за зам. директор и научен секретар
5-10 юли

1. Окончателно приемане на атестационните материали
2. Обсъждане на структурата на института
12-16 юли
1. Обсъждане на структурата на института
2. Избор на комисия за разработка на правилник
19 юли – 23 август
Лятно прекъсване в работата на УНС (по възможност)
23-28 август
1. Приемане на решения във връзка с щат, бюджет, материална база, временна
структура на звеното и състав на структурните звена.
2. Информация за хода на атестирането
3. Приемане на временен Правилник на института
30 август – 4 септември
1. Доклад и решения във връзка с атестирането на научно помощния и научноадминистративния персонал
6-11 септември
1. Избор на ръководители на структурните звена
13-18 септември
1. Избор на ръководителите на структурните звена (2)
20-25 септември – прекъсване на работата (по възможност)
27 септември – 1 октомври
1. Запознаване с доклада на Атестационната комисия и съответни решения
2. Избор на научен, научно-помощен и научно-административен персонал
1 октомври. Прекратяване на работата на УНС

