Българска академия на науките
VІI-то О б щ о с ъ б р а н и е
ПРОТОКОЛ
от 25-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 21.12.2017 г.
Присъстващи:
Отсъстващи:

88 членове на ОС на БАН
16 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 като
проследи накратко накратко събитията от обявяване на протестните действия,
изпратеното писмо до министър-председателя с покана за среща и провеждане на пресконференцията за информиране медиите и обществото с исканията
на Българска академия на науките.
След това проф. Славчева се спря детайлно на договореностите постигнати от
контактната група на проведените срещи с министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев - на 18.12.2017 г., и с министър-председателя на
РБългария г-н Бойко Борисов – на 19.12.2017 г.
Проф. Славчева отбеляза, че на сайта на МОН вече е качен проект на Постановление на МС за одобряване на допълнителен трансфер за БАН за 2018 г. в
размер на 15 000 000 лв. и има подготвен текст на Меморандум, който ще бъде
подписан от министър-председателя г-н Бойко Борисов, от председателя на
БАН акад. Юлиан Ревалски и председателя на ОС на БАН проф. дхн Евелина
Славчева.
Акад. Юлиан Ревалски и останали членове на контактната група - чл.-кор. Васил Николов, проф. Никола Малиновски, проф. Лъчезар Аврамов и представителя на младите учени гл.ас. Георги Латев изказаха своето мнение за проведените разговори и обсъдиха договореностите от различни аспекти. Всички отбелязаха, че разговорите са проведени в изключително диалогичен и добронамерен тон.
Проф. Славчева представи подготвената от проф. Бойко Георгиев Декларация,
в която Българска академия на науките приема постигнатите с правителството
договорености като първа стъпка към интензивен диалог с научната общност за
нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което
науката трябва да заема в една държава член на Европейския съюз.
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В проведената дискусия взеха участие много от членовете на ОС на БАН, които
изказаха задоволството си от постигнатото от контактната група и подчертаха,
че в разговорите Академията е защитила интересите на цялата научна общност, на младите учени и докторантите.
След проведената оживена дискусия ОС на БАН реши:
1. Да бъдат свалени черните знамена от фасадите на сградите на
Българска академия на науките и протестните обръщения от всички
интернет страници на звената на Академията.
2. Приема Декларация на Общото събрание на БАН във връзка с постигнатите договорености с министър-председателя на РБългария
на 19.12.2017 г.
3. Предходните решения на ОС на БАН да бъдат качени на сайта на
БАН и интернет страниците на нейните звена.

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