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Българска академия на науките 
 VІI-то  О б щ о  с ъ б р а н и е 
 

 
П Р О Т О К О Л 

 
от 46-то заседание 

на Седмото Общо събрание на БАН, 
състояло се на 18.03.2019 г. 

 
Присъстващи:  79 членове на ОС на БАН 
Отсъстващи:   21 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. Славчева  представи обявения дневен ред и две допълнително 
постъпили предложения за разглеждане в т. Разни от проф. К. Георгиева и от 
чл.-кор. Хаджииванов. Дневният ред бе гласуван и приет с предложените 
допълнения. 

 
Дневен ред: 

 
1. Отчет на Българска академия на науките за 2018 г. Докладва проф. 

Евдокия Пашева.  

2. Отчет за дейността на Управителния съвет на БАН за 2018 г. Докладва 
акад. Ревалски. 

3. Утвърждаване на нова планова численост на Българска академия на 
науките. 

4. Предложение на КНПС за изменения в област 4. Природни науки, 
математика и информатика в Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности 
в БАН.  

5. Становище на КНОА относно легитимността на учените на временен 
трудов договор, като участници в ОС на учените на звената на БАН. 

6. Предложение на Комисията за млади учени за промени в Правилника за 
присъждане на наградите на млади учени в БАН и решение за 
обявяване на конкурсите. 

7. Разни. 

По първа точка от дневния ред проф. Евдокия Пашева представи отчета за 
работата на Българска академия на науките през 2018 г.  
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В последвалата дискусия беше дадена висока оценка на  представения отчет и 
бяха дадени конкретни препоръки от членовете на ОС. Бяха отбелязани както 
значими постижения на Академията през изминалата година, така и препоръки 
за подобряване и приоритизиране на работата в определени насоки. 

ОС на БАН реши: 

1. Приема отчета на Българска академия на науките за 2018 година. 

По втора точка от дневния ред  акад. Ревалски предложи да се утвърди 
предложението на УС за приемане  отчета  за работата на УС на БАН за 2018 г. 

ОС на БАН реши: 

2. Приема отчета за работата на Управителния съвет на БАН за 2018 
година. 

По трета точка от дневния ред проф. Евелина Славчева запозна членовете 
на ОС с получения доклад от акад. Ревалски за утвърждаване на нова планова 
численост на Българска академия на науките, поради излизане на НИМХ от 
структурата на БАН. УС на БАН предлага намаляване на щатния състав на БАН  
с 724 бройки, като сегашния състав от 6700 се  редуцира на  6050  щатни 
бройки. 

ОС на БАН реши: 

3. Приема нова планова численост на Българска академия на науките 
в рамките на щатен състав от 6050 щатни бройки.  

По четвърта точка от дневния ред проф. Пашева аргументира 
предложението на КНПС за промени в Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН, 
след обсъждане на въвеждане на минимални критерии за академично 
израстване в Област 4. Природни науки, математика и информатика, приети с 
ПМС 26 от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ. Проф. 
Пашева посочи, че основно комисията се е ръководила от стремежа да има 
баланс и равнопоставеност при представяне публикационната активност на 
институтите в отделните направления. 

Бе разгледано и обсъдено и постъпилото становище от НС на ИМИ-БАН 
относно решенията КНПС, взети на 18.02.2019 г. 

След проведената дискусия ОС на БАН реши: 

4. Потвърждава решението на ОС на БАН от 29.10.2018 г., касаещо 
минимални изисквани точки по групи показатели за различните 
научни степени и акедемични длъжности, отнасящо се за: 
професионално направление 4.1. Физически науки, 4.2. Химически 
науки, 4.3. Биологически науки, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и 
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компютърни науки, както и за  професионално направление 4.4. 
Науки за земята (Таблица 1). 

5. Приема критериите отразени в Таблица 2. Брой точки по показатели 
за професионално направление  4.4. Науки за земята (Таблица 1). 

6. Приема критериите отразени в Таблица 2. Брой точки по показатели 
за професионално направление 4.1. Физически науки, 4.2. 
Химически науки, 4.3. Биологически науки, с изключение на 
професионални направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика 
и компютърни науки, които ще бъдат разгледани на следващо 
заседание на Общото събрание на БАН. 

По точка пета от дневния ред проф. Бойко Георгиев представи 
становището на Комисията за нормативни и общоакадемични актове 
относно искане на УС на БАН за тълкуване на чл.35, ал. 1 и & 1 от 
допълнителните разпоредби на Устава на БАН. Проф. Георгиев подчерта, 
че въпреки изпратено становище на Мандатната комисия към 6-то ОС на 
БАН  от 16.05.2012 г. за възможността асистентите на срочен трудов 
договор да гласуват в ОСУ в съответното самостоятелно звено на БАН, 
продължават да постъпват въпроси поради  наличие на противоречия във 
формулировките на Устава на БАН.  Като друго противоречие проф. 
Георгиев представи установената в чл. 61 от Устава на БАН невъзможност 
академици, член-кореспонденти, доктори на науките и хабилитирани учени 
след пенсионирането им да бъдат назначавани на други длъжности, поради  
което се обезсмисля втората хипотеза на чл. 35, ал. 1 от Устава, съгласно 
която членове на ОСУ могат да бъдат и лица, заемащи друга длъжност, ако 
притежават научна степен.  

Във връзка с тези противоречия проф. Георгиев представи предложението 
на КНОА за решение на ОС за  изменение на Устава на БАН: 
На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за Българската академия на науките 
ОС реши: 
& 1. В чл. 35, ал. 1 думите „или притежаващи научна степен“ се 
заличават. 
& 2. В чл. 56 се създава ал. 2: 
„(2) Академичните длъжности в БАН се заемат след избор в Научния 
съвет, който осъществява научното ръководство на съответното 
звено.“ 
& 3.  В & 1 от допълнителната разпоредба т. 1.1. се изменя така: 
„1.1. Всички учени, които заемат академична длъжност на пълно работно 
време в съответното самостоятелно научно звено на БАН.“ 

След оживена дискусия  ОС на БАН реши: 

7. Потвърждава становището на Мандатната комисия към 6-то ОС на 
БАН от 16.05.2012 г. относно статута на асистентите, като членове 
на ОСУ на институтите на БАН, и ще предприеме спешни мерки за 
привеждане на съответните членове в Устава на БАН в 
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съответствие със ЗВО, Закона за Българската академия на науките, 
ЗРАСРБ и Кодекса на труда. 

8. Предложението на Комисията за нормативни и общоакадемични 
актове за промени в Устава на БАН да бъде разпратено до ОСУ и 
НС на всички постоянни научни звена за становище и конкретни 
предложения. Краен срок за изпращане на предложенията – 
08.04.2019 г. 

9. До 22.04.2019 г. Комисията за нормативни и общоакадемични актове 
трябва да обобщи получените предложения и да подготви проект за 
решение от ОС на БАН. 

По шеста точка от дневния ред  проф. Росица Николова, председател на 
Комисията за младите учени, представи предложението на комисията за 
промени в Правилника за присъждане на наградите на млади учени в БАН. 
Проф. Николова конкретизира направените промени: във връзка с 
неравностойното представителство на СНЗ в комисиите по избор КМУ предлага 
всяко СНЗ да се представялява от 1 учен; прави се уточнение на термина 
„научно постижение“ и уточнение на броя на комплектите документи за 
кандидатстване. 

Проф. Николова предложи при гласуване на обявата за конкурса да се одобри 
повишаване парите за награди, като за награда „Професор Марин Дринов“ се 
отпуснат 5000 лв.,  а за награда „Иван Евстратиев Гешов“ – 4000 лв. 

След изказване на проф. Малиновски и чл.-кор. Хаджииванов и кратка дискусия 
бе уточнено сумите за награди да запазят размера си от предишния конкурс: за 
награда „Професор Марин Дринов“ - 4000 лв.,  а за награда „Иван Евстратиев 
Гешов“ – 3000 лв. 

ОС на БАН реши: 

10. Приема предложените от КМУ промени в Правилника за 
присъждане на наградите на млади учени в БАН. 

11. Утвърждава размера на наградите за младите учени в следния 
размер: награда „Професор Марин Дринов“ - 4000 лв.,  награда 
„Иван Евстратиев Гешов“ – 3000 лв. 

12. Обявява конкурса за награди за млади учени „Професор Марин 
Дринов“ и награди за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов“ в 
следните направления: 
Информационни и комуникационни науки и технологии; 
Енергийни ресурси и енергийна ефективност; 
Нанонауки, нови материали и технологии; 
Биомедицина и качество на живот; 
Биоразнообразие, биоресурси и екология; 
Климатични промени, рискове и природни ресурси; 
Астрономия, космически изследвания и технологии; 
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Културно-историческо наследство и национална идентичност; 
Човек и общество. 
 

В точка Разни (1) във връзка с изчисляване  на  К2 от бюджетната субсидия 
чл.-кор. Хаджииванов направи две конкретни предложения.  
Първото предложение бе за разширяване на обхвата на & 24-04 в критериите и 
показателите за оценка на научноизследователската дейност. 

След обсъждане ОС на БАН реши: 
13.  В критериите и показателите за оценка на 

научноизследователската дейност, приети с решение на ОС от 
05.02.2018 г., в т. 3.4. „Получени средства от други източници, които 
не са стопанска дейност“ да бъде разширен обхватът на & 24-04, 
като бъде включена и т. 7. Съгласно новата разшифровка на & 24-04 
в т. 7 се включват приходите от анализи, изследвания, експертизи и 
консултации. 

Второто предложение, свързано с отчитане на цитируемостта, цели 
равнопоставеност на институтите при определяне на съответната част от К2. В  
последвалата оживена дискусия не бе постигнато единно становище.   

По предложение на акад. Ревалски ОС на БАН реши: 

14. Управителният съвет на БАН да разгледа и уточни правилата за 
изчисляване на частта от К2, свързана с цитируемостта, въз основа 
на които ще предложи на ОС разпределение на бюджетната 
субсидия за 2019 г. 

В точка Разни (2) проф. Л. Аврамов напомни, че решението, което е изпратил 
до Съвета на настоятелите на БАН, вече е гласувано от ОС на БАН и предложи 
то да се препотвърди от членовете на ОС и след промяната на щатния състав 
на Академията, след което да се изпрати до МС на РБ. 

ОС на БАН реши: 

15. Да предложи отново на Министерския съвет: 

15.1. Да утвърди минимален бюджетно гарантиран 
научноизследователски състав на Българска академия на 
науките, финансово осигурен от държавния бюджет, на 
основание чл. 6 (1) на ЗННИ и чл. 5а и 5б на ЗБАН, като за 
2020 г. се приеме числеността и структурата на настоящия 
научен и научно-помощен персонал. 

15.2. Минималното заплащане на научния труд в БАН да бъде 
обвързано със средната работна заплата на страната в 
публичния сектор, както следва: асистент – 1 СРЗ,  гл. 
асистент – 1.5 СРЗ,  доцент – 2 СРЗ,  професор – 2.5 СРЗ, 
специалисти с висше образование – 0.8 СРЗ, специалисти 
със средно образование – 0.7 СРЗ. 
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В точка Разни (3) Проф. К. Георгиева отново постави въпроса към 
Ръководството на БАН и УС на БАН  какво се прави за защита на собствеността 
на БАН след преминаването на НИМХ към МОН и за осигуряване на нормални 
условия за работа на учените, избрали да останат в Академията. 

Акад. Ревалски отговори на тези и на всички допълнително зададени въпроси 
от членовете на ОС на БАН. Бяха направени конкретни предложения за 
действия, които акад. Ревалски обеща да бъдат обсъдени от Ръководството на 
БАН и УС на БАН. 

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието. 

 

Председател на VII-то ОС на БАН: 

       Проф. дхн Евелина Славчева 


