Българска академия на науките
VІI-мо О б щ о с ъ б р а н и е
ПРОТОКОЛ
от 2-то заседание на VІI-то Общо събрание на БАН,
състояло се на 04.07.2016 г.

Присъстващи:

81 членове на ОС на БАН

Отсъстващи:

19 членове на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на ОС е част от стенограмата от
заседанието, като няколко членове на ОС се включиха в заседанието по-късно,
а някои напуснаха заседанието по-рано по уважителни причини.
Председателят на ОС на БАН проф. Евелина Славчева, представи следния
дневния ред:
1. Определяне на наименованията и числеността на постоянните комисии
към Седмото Общо събрание на БАН.
2. Избор на членове на постоянни комисии.
След кратка дискусия дневният ред беше гласуван и приет.
По първа точка: Проф. Славчева даде думата за предложения. След кратка
дискусия, членовете на ОС на БАН приеха наименованията на постоянните
комисии и броят на членовете да бъдат обсъдени поотделно за всяка комисия,
заедно с обсъждането на техния състав.
По точка втора: ОС на БАН гласува наименованието и броя на членовете (7
души) на Мандатната комисия.
След проведената дискусия и явно гласуване, ОС на БАН прие състав на
Мандатната комисия:
1. Проф. д-р Людмила Радева Парашкевова
Институт по механика;
2. Доц. д-р Виктор Иванов Боев
Институт по електрохимия и енергийни системи;
3. Доц. дфн Албена Паскалева Дончева
Институт по физика на твърдото тяло;
4. Доц. д-р Катерина Илионова Стамболиева
Институт по невробиология;
5. Доц. д-р Гергана Петрунова Василева
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания;
6. Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов
Институт за изследване на изкуствата;
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7. Доц. дфн Николай Кирилов Михайлов
Институт за изследване на обществата и знанието.
Проф. Славчева даде думата за предложения за наименованието и броя на
членовете на комисия по финансовите и стопанските въпроси.
След дискусия, членовете на ОС приеха наименованието “Финансовоикономическа комисия”, а съставът да бъде от 9 члена.
ОС на БАН избра състав на Финансово-икономическата комисия, както следва:
1. Доц. д-р Геннадий Павлович Агре
Институт по информационни и комуникационни технологии;
2. Доц. д-р Димитър Василев Тонев
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика;
3. Проф. дхн Никола Георгиев Малиновски
Институт по оптически материали и технологии;
4. Доц. д-р Ива Угринова Златкова
Институт по молекулярна биология;
5. Доц. д-р Румяна Димова Василевска-Иванова
Институт по физиология на растенията и генетика;
6. Проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов
Национален институт по метеорология и хидрология;
7. Проф. д-р Таньо Русинов Бонев
Институт по астрономия с НАО;
8. Проф. дин Александър Григоров Костов
Институт за балканистика с Център по тракология;
9. Проф. дин Спартак Василев Керемедчиев
Институт за икономически изследвания.
Поради напредване на времето бе взето решение за прекратяване на
заседанието и изборът на останалите комисии да бъде проведен на следващо
заседание на ОС.

Председател на VII-то ОС на БАН:
Проф. дхн Евелина Славчева
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