Българска академия на науките

VІI-то О б щ о с ъ б р а н и е
ПРОТОКОЛ
от 23-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 04.12.2017 г.
Присъстващи:
Отсъстващи:

73 членове на ОС на БАН
30 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, откри заседанието и запозна членовете на Общото събрание с обявения дневен ред, който бе приет и
гласуван.
Дневен ред:
1. Обсъждане на протестни действия във връзка с гласувания от Народното събрание бюджет на Българска академия на науките за 2018 година.
По първа точка от дневния ред проф. Славчева даде думата на проф. Бойко
Георгиев да представи проекта на подготвения от него план за протестни действия на БАН, във връзка с приетата бюджетна субсидия за Академията за 2018
г.
Накратко проф. Георгиев обясни, че е обособил два раздела в представения
план – Цели на протеста и Средства за постигане на целите на протеста. Беше
прието предложението му те да бъдат разгледани точка по точка.
В задълбочена дискусия бяха обсъдени представените цели на протеста. Някои от точките не се приеха и бяха направени нови конкретни предложения от
членовете на Общото събрание.
ОС на БАН реши – определя следните конкретни цели на протеста:
1. Запазване на изследователския капацитет на БАН чрез получаване на
целево финансиране на Българската академия на науките за нормализиране на основните заплати на учените, специалистите и научнопомощния персонал към равнищата, приети в други направления в системата на Министерство на образованието и науката за 2018 г. Това налага целево допълване на бюджетната субсидия с 38 млн. лв.
Това минимално целевото допълване би позволило следните основни
заплати за 2018 г.:

1

Научно-помощен персонал със средно и полувисше образование
Асистенти и специалисти с висше образование
Главни асистенти (образователен ценз – доктор)
Доценти
Професори

650 лв.
750 лв.
850 лв.
1050 лв.
1250 лв.

2. Увеличение на месечната стипендия на докторантите в БАН и висшите
училища до размер на една и половина минимални работни заплати.
Искан размер на стипендията към януари 2018 г. – 765 лв. Редовно индексиране на докторантската стипендия при промяна на минималната
работна заплата.
3. Целево поощрително финансиране според резултатите от научноизследователската дейност на научните организации в съответствие с
проведеното оценяване от МОН през 2017 г.
След тези решения проф. Георгиев представи в 15 точки средствата за постигане
на целите на протеста.
След проведена дискусия ОС на БАН реши:
4. От името на Общото събрание на БАН да се изпрати писмо до министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов с молба за среща, на която
да бъдат разгледани причините за протестните действия и възможностите за решаване проблемите във връзка с гласуваната бюджетна субсидия на БАН за 2018 г.
5. За участие в срещата с министър-председателя избира контактна група
в състав: проф. дхн Евелина Славчева – председател на ОС на БАН,
чл.-кор. Васил Николов – зам.-председател на БАН, проф. дхн Никола
Малиновски – председател на Финансово-икономическата комисия към
ОС на БАН, проф. дфн Лъчезар Аврамов – представител на Съвета на
настоятелите и ас. д-р Георги Латев - представител на младите учени в
ОС на БАН.
Поради напредване на времето беше решено останалите предложения да бъдат
разгледани и обсъдени на следващото заседание на Общото събрание.

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