Българска академия на науките
VІI-то О б щ о с ъ б р а н и е
ПРОТОКОЛ
от 17-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 17.054.2017 г.
Присъстващи:
Отсъстващи:

75 членове на ОС на БАН
28 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, представи дневния ред,
който бе приет и гласуван от членовете на Общото събрание на БАН със заявено съобщение от проф. Пепка Бояджиева в точка Разни.
Дневен ред:
1. Обсъждане и разпределение на бюджетната субсидия на БАН за 2017 г.
2. Разглеждане искането на ИФТТ за отпускане на безлихвен заем в
размер на 120 000 лв.
3. Избор на Комисия за връзки с обществеността към VII-то ОС на БАН.
4. Разни.
Преди започване работата по дневния ред проф. Славчева и акад. Ревалски
направиха кратки изказвания във връзка с подготовка и работата по разпределение на бюджетната субсидия за 2017 г.
По първа точка от дневния ред проф. Славчева даде думата на проф. Никола
Малиновски – председател на Финансово-икономическата комисия. В своето
изказване проф. Малиновски подчерта доброто сътрудничество между комисията и Управителния съвет при изготвяне на Бюджет 2017. Проф. Малиновски
представи детайлно предложенията на ФИК по разпределението на бюджета и
обясни, че ФИК предлага промени само в пера, които се финансират от партида
„Развитие“ и от положителния преходен остатък от 2016 г.
В началото на дискусията се обсъди предложението на УС за отлагане
изпълнението на решението на ОС на БАН за ограничаване финансирането до
15% oт свободните щатни бройки на институтите.
След разглеждане и дискусия ОС на БАН реши:
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1. Замразява прилагането на решение № 5 от протокол 16/ 10.04.2017 г.
на ОС на БАН в частта му за определяне на субсидията за свободните щатни бройки.

2. Приема частта за разпределение на бюджета за 2017 г. по институти.

3. Приема разпределението на централизираните и приоритетни
разходи за 2017 г. от субсидия. Приема разпределението на централизираните и приоритетни разходи за 2017 г. от партида „Развитие“
и от остатъка от предходната година, съгласно варианта предложен
от ФИК, като за членски внос в международни организации се заделят 3 666 000 лв., съгласно предложението на УС.

4. На следващо заседание ОС да разгледа разпределението на определените средства за международна дейност в размер на 400 000
лв.
По втора точка проф. Славчева постави на обсъждане предложението на УС
за отпускане на безлихвен заем на ИФТТ по договор в рамките на ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 между Министерство на икономиката и енергетиката и ИФТТ.

5. Дава съгласие за отпускане на безлихвен заем в размер на 120 000
лв. за срок от 3 години на ИФТТ, съгласно представения погасителен план. Средствата за безлихвения заем да бъдат отпуснати от
партида „Оборотни средства“.
По трета точка проф. Славчева представи предложението на зам. - председателя на БАН чл.-кор. Васил Николов за формиране на Комисия за връзки с
обществеността. Акад. Ревалски подкрепи това искане, като изрази надежда, че
тази комисия в сътрудничество с PR отдела на БАН би помогнала обществеността да бъде запозната и убедена в полезността на научните изследвания.
Проф. Славчева даде думата за предложения за членове на тази комисия, като
предварително бе обсъдено и гласувано числеността на комисията да бъде от
9 членове.
ОС на БАН реши:

6. Създава Комисия за връзки с обществеността към 7-то Общо
събрание на БАН в следния състав:
1) Чл.-кор. Васил Атанасов Николов – представител на Ръководството на БАН
2) Проф. дмн Николай Колев Витанов – Институт по механика
3) Проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева – ИОНХ
4) Доц. д-р Ива Угринова Златкова - ИМолБ
5) Проф. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ
6) Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова – Геологически и-т
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7) Ас. д-р Георги Йорданов Латев – ИАНАО (представител на младите учени)
8) Доц. д-р Елка Савова Трайкова – Институт за литература
9) Доц. д-р Ивайло Георгиев Димитров - ИИОЗ

В точка Разни проф. Пепка Бояджиева отправи покана към всички членове на
ОС на БАН да посетят изложбата „Да служа народу си: дарителството за образование – традиции и съвременност“, която предстои да бъде открита на 25
май 2017 г. от 11.30 ч. в Народното събрание – Клуб на народния представител.
След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

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