РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В БАН
дата

Договор за дарение

Дарител

Дарен

Вид на дарението

Стойност на дарението

02.2.2016 г.

ДДар-1/02.2.2016 г.

акад. Иван Николов Юхновски

БАН

парично

1 600 лв.

15.2.2016 г.

ДДар-2/15.2.2016 г.

акад. Кирил Любенов Боянов

БАН

парично

1 700 лв.

15.3.2016 г.

ДДар-3/15.3.2016 г.

акад. Николай Иванов Попов

БАН

парично

2 000 лв.

17.3.2016 г.

ДДар-4/17.3.2016 г.

акад. Дочи Русева Ексерова

БАН

парично

1 000 лв.

ежемесечно по 250 лв. до за НАО "Рожен" - подпомагане на докторанти
края на 2016 г.
и закупуване на научна апаратура
за подпомагане на докторанти от И-та по
ежемесечно по 400 лв. молекулярна биология-БАН при изпълнението
на техните дисертации
до края на 2016 г.
2 000 лв.
за подпомагане на млади учени от БАН
за подкрепа на дейността на БАН в областта
на тракологията
400 000 лв.
ежемесечно по 400 лв.
до края на 2016 г.
за подпомагане на сп. "Техносфера"
за заплащане командировката на
докторантката от ИМех-БАН Аника
Александрова в Русия за извършване на
1 300 лв.
експерименти

17.3.2016 г.

ДДар-5/17.3.2016 г.

акад. Тодор Георгиев Николов

БАН

парично

17.3.2016 г.
17.3.2016 г.

ДДар-6/17.3.2016 г.
ДДар-7/17.3.2016 г.

акад.Евгени Викторов Головински
акад. Богдан Николов Петрунов

БАН
БАН

парично
парично

18.03.2016 г. ДДар-8/18.3.2016 г.

Петър Атанасов Манджуков

БАН

парично

18.03.2016 г. ДДар-9/18.3.2016 г.

акад.Минчо Банков Хаджийски

БАН

парично

22.03.2016 г. ДДар-10/22.3.2016 г.

акад. Ячко Павлов Иванов

БАН

парично

21.03.2016 г. ДДар-11/22.3.2016 г.

чл.кор. Любен Йоакимов Димитров

БАН

парично

300 лв.

21.03.2016 г. ДДар-12/22.3.2016 г.

акад. Христо Борисов Цветанов

БАН

парично

1 000 лв.

22.03.2016 г. ДДар-13/22.3.2016 г.

акад. Дамян Николов Дамянов

БАН

парично

337,50 лв.

22.03.2016 г. ДДар-14/22.3.2016 г.

акад. Иван Георгиев Иванов

БАН

парично

2 000 лв.

1

Воля на дарителя
за издаване на сп. "Българистика", чрез
Централна Библиотека-БАН
за покриване на членския внос за 2016 г. на
БАН в IFIP
за парични помощи на докторанти от БАН на
възраст под 35 години и с ниски месечни
възнаграждения
дарението да постъпи в партида "Дарения" и
да се изразходва след решение на
координационния съвет на САЧК

за подпомагане на млади учени от БАН
за И-т по полимери-БАН /парите да се
разпределят сред учени от института на
възраст до 40 години/
дарението да постъпи в партида "Дарения" и
да се изразходва след решение на
координационния съвет на САЧК
подпомагане на изследователската работа на
млади учени /докторанти/ от И-та по
молекулярна биология-БАН

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В БАН

25.03.2016 г. ДДар-15/25.3.2016 г.

акад. Михаил Георгиев Виденов

БАН

парично

ежемесечно по 200 лв.
до края на 2016 г.
за ас. д-р Глория Саид Исса от ИОХЦФ-БАН

23.03.2016 г. ДДар-16/28.3.2016 г.

акад. Петър Стоянов Кендеров

БАН

парично

ежемесечно по 500 лв.
до края на 2016 г.
за ученическия институт на БАН

23.03.2016 г. ДДар-17/25.3.2016 г.

акад. Камен Стефанов Куманов

БАН

парично

28.03.2016 г. ДДар-18/30.3.2016 г.

акад. Георги Любенов Минчев

БАН

парично

ежемесечно по 400 лв. за ИББИ-БАН, секция "Липид-белтъчни
до края на 2016 г.
взаимодействия", проф. Албена Момчилова
отпечатване на два броя на сп.
"Музикознание", издание на И-та за
1 800 лв.
изследване на изкуствата-БАН

29.03.2016 г. ДДар-19/30.3.2016 г.

акад. Антон Николов Дончев

БАН

парично

3 000 лв.

31.03.2016 г. ДДар-20/31.3.2016 г.

акад. Васил Иванов Казанджиев

БАН

парично

2 000 лв.

31.03.2016 г. ДДар-21/31.3.2016 г.

акад. Александър Крумов Попов

БАН

парично

31.03.2016 г. ДДар-22/01.4.2016 г.

акад. Александър Хараланов
Александров

БАН

парично

04.04.2016 г. ДДар-23/06.4.2016 г.

акад. Васил Стоянов Сгурев

БАН

парично

11.04.2016 г. ДДар-24/13.4.2016 г.

акад. Благовест Христов Сендов

БАН

парично

14.04.2016 г. ДДар-25/19.4.2016 г.

акад. Иван Стоянов Гуцов

БАН

парично

14.04.2016 г. ДДар-26/26.4.2016 г.

акад. Ячко Павлов Иванов

БАН

парично

2

за Централна библиотека-БАН. Сумата е част
от наградата на фондация "Пламен Пелинов"
за най-добър роман в периода 2011-2015 г.

за подпомагане на млади учени от БАН
дарението да постъпи в партида "Дарения" и
да се изразходва след решение на
500 лв.
координационния съвет на САЧК
за членски внос на И-т по гората-БАН в IUFRO 2 000 лв. и по 100 лв. месечно /до 31.01.2017
г./ към заплатата на Елена Недкова от И-т по
гората-БАН
3 000 лв.
за подпомагане на издаването на
академичното сп. "Техносфера" - за АИ
"Проф.Марин Дринов"
1 600 лв.
ежемесечно по 500 лв. дарението да постъпи в партида "Дарения" и
от м. май 2016 г. до м. да се изразходва след решение на
август 2016 г.
координационния съвет на САЧК
за подпомагане на международните връзки
на колегиума на ИФХ-БАН по проблемите на
ежемесечно по 600 лв. структурата, свойствата и технологиите на
до края на 2016 г.
стъкловидни материали
за подпомагане издаването на сп. "Theoretical
and Applied Mechanics", издание на ИМЕХ-БАН
и Нац. к-т по теоретична и приложна
механика
500 лв.

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В БАН

26.04.2016 г. ДДар-27/26.4.2016 г.

чл.кор. Иван Георгиев Пожарлиев

БАН

парично

28.04.2016 г. ДДар-28/28.4.2016 г.

Николай Константинов Цанков

БАН

парично

03.05.2016 г. ДДар-29/03.5.2016 г.

акад. Ангел Сашев Попов

БАН

парично

ежемесечно по 140 лв.
от м. май 2016 г. до
м.декември 2016 г.
ежемесечно по 600 лв.
през м. май и м.юни
2016 г.
ежемесечно по 200 лв.
от м. май 2016 г. до
м.декември 2016 г.

11.05.2016 г. ДДар-30/03.5.2016 г.

чл.кор. Венелин Стоянов Живков

БАН

парично

500.00 лв.

14.05.2016 г. ДДар-31/14.5.2016 г.

акад. Васил Григоров Големански

БАН

парично

1 300.00 лв.

16.06.2016 г. ДДар-32/16.6.2016 г.

акад. Ячко Павлов Иванов

БАН

парично

500.00 лв.

30.06.2016 г. ДДар-33/05.7.2016 г.

акад. Иван Стефанов Загорчев

БАН

парично

3 600.00 USD

16.09.2016 г. ДДар-34/16.9.2016 г.

Сдружение "Приятел на детето"

БАН

в натура

2 559.00 лв.

20.10.2016 г. ДДар-35/20.10.2016 г. Добрин Иванов Иванов

БАН

парично

200 000.00 лв.

16.11.2016 г. ДДар-36/16.11.2016 г. чл.кор. Тони Георгиев Спасов

БАН

парично

300.00 лв.

16.11.2016 г. ДДар-37/16.11.2016 г. акад. Ячко Павлов Иванов

БАН

парично

500.00 лв.

Американска фондация за България 22.12.2016 г. ДДар-38/22.12.2016 г. клон България

БАН

парично

1 000.00 лв.

3

50% от сумата за награди на млади учени от
ИОХЦФ-БАН, останалите 50% по осмотрение
на Ръководството на ИОХЦФ-БАН
дарението да постъпи в партида "Дарения" и
да се изразходва след решение на
координационния съвет на САЧК
за финансова подкрепа на гл.ас.д-р Михаил
Колев от ИМСТ-БАН с цел провеждане на
научни изследвания
дарението да постъпи в партида "Дарения" и
да се изразходва след решение на
координационния съвет на САЧК
за подпомагане издаването на сп. "Acta
Zoologica Bulgarica", издание на ИБЕИ-БАН
за подпомагане издаването на сп. "Series of
Biomechanics", издание на ИМЕХ-БАН
за издължаване на членския внос на България
към IUGS (Международния съюз за геонауки)
движими вещи, намиращи се в сградата на
БАН на ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 30,
подробно описани в протокол, приложен към
договора
за подкрепа на дейността на БАН в областта
на тракологията
дарението да постъпи в партида "Дарения" и
да се изразходва след решение на
координационния съвет на САЧК
за И-т по механика-БАН - Национален
комитетт по теоретична и приложна механика
за наградата "Най-добър млад механик"
техническо подпомагане на Втората
национална олимпийска конференция по
природни науки

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В БАН

19.01.2017 г. ДДар-1/19.1.2017 г.

акад. Тодор Георгиев Николов

БАН

парично

1 200.00 лв.

19.01.2017 г. ДДар-2/19.1.2017 г.

акад. Тодор Георгиев Николов

БАН

парично

1 200.00 лв.

15.02.2016 г. ДДар-3/15.2.2017 г.

4 броя модели, антропологична възстановка
на глава по череп /Захари Стоянов, Георги С.
Раковски, цар Калоян и цар Самуил/

БАН

в натура

22.02.2017 г. ДДар-4/22.2.2017 г.
05.04.2017 г. ДДар-5/10.4.2017 г.

чл.кор.Йордан Алексиев Йорданов
чл.кор.проф.д-р Стефан Стоилов
Костянев
акад. Ангел Симеонов Гълъбов

БАН
БАН

парично
парично

2 000.00 лв.
1 000.00 лв.

19.04.2017 г. ДДар-6/24.4.2017 г.

акад. Иван Николов Юхновски

БАН

парично

500.00 лв.

02.05.2017 г. ДДар-7/02.5.2017 г.

чл.кор. проф. Драга Иванова Митева

БАН

парично

800.00 лв.

25.05.2017 г. ДДар-8/02.5.2017 г.

чл. кор. проф. д-р Григор Ангелов
Горчев, д.м.н.

БАН

парично

3 000.00 лв.

31.05.2017 г. ДДар-9/31.5.2017 г.

акад. Ячко Павлов Иванов

БАН

парично

500.00 лв.

16.08.2017 г. ДДар-10/16.8.2017 г.

акад. Иван Стефанов Загорчев

БАН

парично

1 220.00 USD

26.09.2017 г. ДДар-11/15.9.2017 г.

"Арсенал" АД, гр. Казанлък

БАН

парично

2 000.00 лв.

4

за докторанти и доктори на НАО Рожен за
участие в международна конференция с
представяне на доклади
за стимулиране на редактора на списание
"Доклади на БАН" /издавано от Издателство
на БАН/

за Института по невробиология-БАН
за Централна библиотека-БАН
за пътни разноски за командировка на доц.
Милен Куманов на конференцията
"Образователно-културнио пространство…" 1112 май 2017 г. в гр. Харков, Украйна

за Централна библиотека-БАН
за подобряване финансовото състояние на
секция "СИТРМ" към И-т по роботика-БАН, за
подпомагане на млади специалисти при
командировки в страната или чужбина, за
закупуване на оборудване, консумативи,
информационни продукти и др.
за ежегодна награда за изявен млад механик,
присъждана от ИМЕХ-БАН и НК по теоретична
и приложна механика
за издължаване на членския внос на България
към IUGS (Международния съюз за геонауки)
за 2017 г.
за финансиране дейността на Регионален
академичен център - Казанлък

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В БАН

17.11.2017 г. ДДар-12/17.11.2017 г. акад. Юлиан Петров Ревалски

БАН

парично

04.12.2017 г. ДДар-13/06.12.2017 г. Борислав Йорданов Лазаров

БАН

парично

21.02.2018 г. ДДар-1/21.02.2018 г.

чл.кор. Иван Георгиев Пожарлиев

БАН

парично

12.06.2018 г. ДДар-2/13.06.2018 г.

акад. Тодор Георгиев Николов

БАН

парично

1 000.00 лв.

за Музея на математиката и информатиката в
България /500 лв./ и за археологическите
разкопки на обект "Провадия солницата" /500
лв./
за закупуване на управляема WiFi камера за
Големия салон на БАН.

200.00 лв.
ежемесечно по 140 лв.
от м. февруари 2018 г. до за ИОХЦФ-БАН за поддръжка на комплекс
м.януари 2019 г.
компютри МАДАРА.
за ИАНАО-БАН за закупуване на апаратура
и/или части за такава апаратура, използвана
1 000.00 лв.
за наблюдения на Слънцето.

Академици, дарили суми в институти на БАН
еднократно 1 150 лв. и
ежемесечно по 150 лв.

за изплащане на стипендии на млади учени от
института
за финансово подпомагане на научноизследователската дейност на млади учени от
института
2 000 лв.
за Института по астрономия с Национална
700 лв.
астрономическа обсерватория
обща стойност 6 800 лв. за подпомагане на специалисти от ИИКТ-БАН
за периода 2011г.-2016г. в областта на компютърните мрежи
за високо научно постижение през
последните 4 години на отделни сътрудници
или колективи от ИФТТ-БАН
2 500 лв.

Дог. за дарение

акад. Дамян Николов Дамянов

ИНБ-БАН

парично

Дог. за дарение
Сертификат за
дарение

акад. Радомир Георгиев Радомиров

парично

акад. Иван Николов Юхновски

ИНБ-БАН
ИАНАОБАН

парично

Удостоверение

акад. Кирил Любенов Боянов

ИИКТ-БАН

парично

Дог. за дарение

акад. Александър Георгиев Петров

ИФТТ-БАН

парично

Дог. за дарение

чл.кор. Константин Иванов Хаджииванов

ИОНХ-БАН

парично

500 лв.

парично

1 000 лв.

за подпомагане на млади учени от ИОНХ-БАН
за извършване на литературен преглед върху
механизма за освобождаване на лекарствен
материал от полимерни наноносители в
човешкия организъм

парично

1 000 лв.

за закупуване на архивни кутии за нуждите на
Научния архив

Дог. за дарение

акад. Христо Борисов Цветанов

Дог. за дарение

акад. Кирил Любенов Боянов

И-т по
полимериБАН
Научен
архив на
БАН

5

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В БАН
Научен
архив на
БАН

парично

1 000 лв.

Дог. за дарение

акад. Кирил Любенов Боянов

Дог. за дарение
Дог. за дарение

акад. Никола Василев Съботинов
акад. Кирил Любенов Боянов

ИФТТ-БАН
ЦБ-БАН

парично
парично

2 000 лв.
500 лв.

Дог. за дарение

акад. Александър Георгиев Петров

парично

1 500 лв.

Дог. за дарение

акад. Иван Николов Юхновски

ИФТТ-БАН
Научен
архив на
БАН

парично

200 лв.

акад. Христо Борисов Цветанов

И-т по
полимериБАН

Дог. за дарение

парично

6

1 200 лв.

500 лв. за закупуване на техника за НА-БАН и
500 лв. за награди на две служителки на
архива
за парични награди за подпомагане на
четирима перспективни млади учени от ИФТТБАН /по 500 лв. на всеки/
за закупуване на 2 броя твърди дискове
за парична награда за организиране на
честване на 25 години на лаборатория
"Биомолекулни слоеве" за най-високо
цитирани публикации от научната продукция
и за кетъринг

за нуждите на Научен архив-БАН
за научно-изследователската работа на
колектива и по преценка на ръководителите
на лаборатории "Структура и свойства на
полимерите" и "Полимеризационни процеси"

