УТВЪРЖДАВАМ:
Акад. Юлиан Ревалски,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН
ПРОТОКОЛ
N 15
от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 26 октомври 2017 г.
Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместникпредседателите на БАН : чл. кор. Васил Николов, чл. кор. Костадин Ганев и чл. кор.
Константин Хаджииванов; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева;
научните секретари на БАН проф. Емил Маноах, проф. дфн Севдалина Димитрова,
проф. дбн Димитър Иванов, проф. дгн Кристалина Стойкова, проф. дбн Нина
Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, доц. Ергюл Таир и проф. д-р Йоана Спасова-Дикова;
членовете на УС на БАН: проф. дмн Галя Младенова Ангелова, доц. д-р Лъчезар
Стоянов Георгиев, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов,
проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, д-р
Тамара Христова Петкова, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, доц. д-р Алексей
Димитров Стоев, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева и доц. дфн Албена
Паскалева Дончева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов;
Отсъстватпроф. проф. д-р Поля Неделчева Голева и доц. д-р Светла Йовчева
Колева, членове на УС на БАН.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на постъпил от ИИНЧ обобщен междинен отчет за изпълнение
на дейностите за първи етап на изпълнение на проект „Мерки за
преодоляване на демографската криза в Р България.
2. Приемане измененията и допълненията на представените Правила за
ползване на недвижими имоти, собственост на БАН от самостоятелните й
звена и Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти и движими
вещи, собственост на БАН.
3. Предложение от ръководството на Хумболтовия съюз в България за
награждаване на германската фондация „Александър фон Хумболт“ с плакет
„Марин Дринов“
4. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните
РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с постъпил от ИИНЧ
обобщен междинен отчет за изпълнение на дейностите за първи етап на
изпълнение на проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Р
България“, Управителният съвет реши:
Приема междинния отчет на ИИНЧ за изпълнение на дейностите за първи
етап на изпълнение на проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в
Р България“.
2. Във връзка с втора точка от дневния ред относно приемане
измененията и допълненията на представените Правила за ползване на
недвижими имоти, собственост на БАН от самостоятелните й звена и Правилник
за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, собственост на
БАН, Управителният съвет реши:
Утвърждава и приема измененията и допълненията на представените
Правила за ползване на недвижими имоти, собственост на БАН от
самостоятелните й звена и Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти
и движими вещи, собственост на БАН.
3. По трета точка от дневния ред във връзка с предложение от
ръководството на Хумболтовия съюз в България за награждаване на германската
фондация „Александър фон Хумболт“ с плакет „Марин Дринов“, Управителният
съвет реши:
Да бъде наградена германската фондация „Александър фон Хумболт“ с
плакет „Марин Дринов“.
4. По точка разни:
4.1. Във връзка с обявени конкурси за избор на директори на звена на
БАН, Управителният съвет реши:
Утвърждава съставите на експертни комисии за избор на директори на звена на
БАН:
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4.2. Във връзка с техническото състояние на кабела, захранващ Института по
математика и информатика –бл.8 в НК-1 на БАН, 4-ти км, гр. София, Управителният
съвет реши:
4.2.1. Одобрява сумата от 38 500 лева без ДДС за подмяна на кабела, захранващ
Института по математика и информатика – бл.№ 8 в НК-1 на БАН, 4-ти км в гр.
София от подстанция „Александър Наумов“.
4.2.2. Отдел „ПТ“ да предприеме действия по подмяната на кабела.
4.3. Във връзка с писмо (вх. №32-37-136/14.08.2017 г.) на Директора на ИОХЦФ
за отпускане на средства за належащ ремонт на вертикалните водопроводни
щрангове за топла и студена вода в сградата на ИОХЦФ, бл.9 в НК-1 на БАН, след
явно гласуване при резултат: 17 да, 1 против и 6 въздърждали се, Управителният
съвет реши:
4.3.1. Одобрява средства за подмяна на вертикалните щрангове за топла и
студена вода в южната част на сградата на бл.9 в НК-1 на БАН в размер до 30 000 лв.
без ДДС.
4.3.2. Половината от разходите за ремонта по т.1, в размер до 15 000 лв. без ДДС,
се осигуряват от ИОХЦФ – стопанин на имота, а другата половина от разходите – до
15 000 лв. без ДДС, се осигуряват от БАН, собственик на имота, от партида
„Развитие“.
4.3.3. ИОХЦФ – стопанин на имота, да предприеме действия за извършване на
строителните работи в съответствие с разпоредбите на ЗОП, като възложителят
отчете всички договорени и извършени строителства през предходните 12 месеца.
4.3.4. След приключване на ремонтните дейности, ИОХЦФ да представи
документи за избор на изпълнител на ремонтните дейности и снимков материал за
извършения ремонт.
4.4.5. При необходимост представител/и на отдел „ПТ“ да окажат съдействие
при подготовката, изпълнението и отчитането на ремонтните работи.
4.5. Във връзка със становище от проф. Севдалина Димитрова, научен секретар
на БАН относно писмо на акад. Ч. Палев до Научния съвет на ИЯИЯЕ с копие до УС
на БАН за проведен конкурс за академична длъжност „Професор“, физически науки
и избора на проф. Людмил Хаджииванов, Управителният съвет реши:
Приема информацията за сведение.
4.6. Във връзка с доклад от Председателя на СИД относно доклад от Директора
на АИ „М. Дринов“ с предложение за разпродажба на залежала продукция в
Издателството на БАН и след проведено заседание на СИД, Управителният съвет
реши:
4.6.1. Намалява коричните цени на залежалата продукция на АИ – БАН до 2014
г. до тяхната себестойност.
4.6.2. Да се обяви разпродажба на печатана продукция на Издателството до 2014
г. и това решение да се качи на сайта на Издателството и на БАН.
4.6.3. Финализиране на преговорите с фирми за изкупуване на стари книги.
Срок: 30.11.2017 г.

4.7. Във връзка с писмо от Председателя на Комисията за млади учени относно
писмо-уведомление и молба от Димитар Недановски, ИЯИЯЕ за продължаване
изпълняване на ДФНП – 17-164/03.08.2017 г., като ръководител на проект в
Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти БАН-2017 г., ,
Управителният съвет реши:
4.7.1. Да бъде прекратен ДФНП – 17-164/03.08.2017 г., сключен с Димитар
Недановски, ИЯИЯЕ, ръководител на проект в Програмата за подпомагане на млади
учени и докторанти БАН-2017 г., поради прекратяване на основния трудов договор с
базовата организация (т.6.2.а от приетата ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ
УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ В БАН – 2017 г.).
4.7.2. Предлага на КМУ да вземе решение за сключване на договор със
следващия по ред в класирането млад учен.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН

