Българска академия на науките
VІI-то О б щ о с ъ б р а н и е
ПРОТОКОЛ
от 7-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 31.10.2016 г.
Присъстващи:
Отсъстващи:

82 членове на ОС на БАН
20 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.
Проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, представяйки дневния
ред, съобщи, че има постъпило искане от доц. Екатерина Салкова да отпадне
т.1 от дневния ред. Проф. Малиновски изказа своите аргументи против това
предложение. След кратка дискусия членовете на ОС гласуваха за оставане на
тази точка в дневния ред. Проф. Славчева предложи т. 2 да бъде разгледана
първа и обяви включването на две нови точки по искане на доц. Д. Тонев - за
разглеждане искането за учредяване на право на строеж за изграждане на
Циклотронна лаборатория към ИЯИЯЕ-БАН и на проф. К. Георгиева, която
предлага обявяване на 1 ноември за официален празник на БАН. След
гласуване дневният ред бе приет с направените предложения.
Дневен ред:
1. Обсъждане на Инструкция за провеждане на Общо събрание на
работниците и служителите на БАН, съгласно решение на ОС на БАН от
17.10.2016 г.
2. Приемане на Правилник за набиране и разходване на средства в
партида “Развитие”.
3. Учредяване на право на строеж за изграждане на Циклотронна
лаборатория към ИЯИЯЕ-БАН.
4. Обявяване 1 ноември „Ден на будителите“ за официален празник на
БАН.
5. Информация на Мандатната комисия за новоизбран член на ОС на БАН
от Институт по органична химия с център по фитохимия.
6. Разни.
По първа точка проф. Славчева направи кратко въведение по темата и даде
думата на проф. Л. Аврамов да представи подготвената от избрания
организационен комитет Инструкция за провеждане на Общо събрание на
работниците и служителите на БАН. Проф. Аврамов предложи инструкцията да
бъде гласувана във вида, в който е представена – като политически натиск в

1

подкрепа на науката. Той предложи на това общо събрание да бъдат поканени
министър-председателят и двамата вицепремиери, пред които ясно да се
заяви, че учените в БАН настояват да се спазват законите на страната,
международните споразумения и достойнството на учените в Академията.
В последвалата дискусия взеха участие много от членовете на ОС, които
разказаха за проведените в техните институти общи събрания на учените и
взетите решения. В хода на обсъждането основни акценти бяха размерът на
исканата субсидия за 2017 г., определяне датата на провеждане на събитието
така, че да се избегне политически елемент във връзка с изборите за
президент, и отпадане на текста за задължително присъствие.
След гласуване ОС на БАН реши:
1. Общото събрание на работниците и служителите на Българска
академия на науките да бъде проведено на 16 ноември 2016 г. от
11.00 часа на площад „Княз Александър I“.
По втора точка от дневния ред проф. Евелина Славчева даде думата на
проф. Малиновски, който представи подготвения от Финансово-икономическата
комисия Правилник за набиране и разходване на средства в партида
“Развитие”. Проф. Малиновски подчерта, че действащите правила за набиране
и разходване на средства в партида „Развитие“ са приети от УС, но не и от
Общото събрание. След като комисията е разгледала действащите правила и
на основание чл.11 (1), (3) от Закона на БАН и чл. 24 (1) от Устава на БАН
предлага на членовете на ОС коригиран вариант за обсъждане и гласуване.
Проф. Малиновски представи правилата точка по точка. Текстовете бяха
обсъдени и гласувани в задълбочена дискусия и членовете на ОС предложиха
включване на някои нови текстове и отпадане на някои от тях.
ОС на БАН реши:
2. Приема Правилника за набиране и разходване на средства в
партида "Развитие" с предложените промени.
3. До 07.11.2016 г. всички правилници и правила, приети само от УС,
да бъдат предоставени на Ръководството на ОС, което да ги
пренасочи към комисиите на ОС за разглеждане и внасяне в ОС.
По точка трета проф. Евелина Славчева представи най-подробно всички
постъпили до момента материали по предложението на Института за ядрени
изследвания и ядрена енергетика за изграждане на циклотронна лаборатория
на територията на института. След представяне на обобщената информация се
проведе дискусия, в която много от членовете на ОС подкрепиха този проект.
След гласуване ОС на БАН реши:
4. Учредява безвъзмездно право на строеж в полза на ИЯИЯЕ-БАН за
срок от 25 години за изграждане на Циклотронна лаборатория
„Национален циклотронен център“ към ИЯИЯЕ-БАН със следните
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показатели: застроена площ на сградата до 3 000 м2, РЗП до 6 000
м2, със самостоятелен трафопост и паркинг за служебно ползване в
поземлен имот с идентификатор 68134.4083.606, проектен УПИ I-606
за БАН от нов кв.1, попадащ в обхвата на ПРЗ на местност „Младост
Iа - разширение БАН VII-VIII км“, съгласно Виза за проектиране,
издадена от Главния архитект на Столична община към преписка №
ГР-92-00-38/ 2015 г.
5. Председателят на БАН да подпише договор за учредяване на право
на строеж в полза на ИЯИЯЕ-БАН за срок от 25 години за
изграждане на Циклотронна лаборатория „Национален циклотронен
център“ към ИЯИЯЕ.
6. За изграждане на сградата и за всички оперативни разходи,
свързани с функционирането на съоръжението, да не се използват
средства от бюджетната субсидия на БАН, с изключение на целево
предоставените средства.
По точка четвърта проф. Катя Георгиева представи своето предложение 1
ноември да бъде обявен за официален празник на Българска академия на
науките. В последвалата дискусия се взе решение - тъй като БАН има свой
официален празник на 12 октомври (учредяване на Българското книжовно
дружество през 1869 г.), членовете на ОС решиха 1 ноември да бъде обявен за
неприсъствен ден за Академията. Така те изразяват желанието си в този ден да
се присъединят към духовната част на нацията.
ОС на БАН реши:
7. Обявява 1 ноември за неприсъствен ден за Българска академия на
науките.
По точка пета доц. Гергана Василева, председател на Мандатната комисия,
представи новоизбрания член на ОС от Институт по органична химия с център
по фитохимия чл.-кор. Вася Банкова. Доц. Василева обяви, че с този избор
списъчният състав на ОС вече е 102 членове.
Доц. Василева отбеляза, че Комисията за млади учени успешно е приключила
процедурата по избор на млади учени за членове на ОС и Мандатната комисия
приема за легитимен избора на представителите на асистентите и
докторантите в ОС на БАН.
Взимайки предвид липсата на утвърдени правила за провеждане на тази
процедура до настоящия момент, доц. Василева предложи на ОС на БАН да
възложи на Комисията за млади учени да подготви ясни и подробни правила за
провеждане на избор на представители на асистентите и докторантите в ОС на
БАН, в съответствие с чл. 14, ал. 6 от Устава на БАН. Разработените правила
да бъдат съгласувани с КНОА преди обсъждане и утвърждаване от ОС на БАН.
След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

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