Уважаеми колеги – учени, специалисти, служители, работници и докторанти от
Българската академия на науките!
От името на Общото събрание на БАН изказвам благодарност на всички, които
подкрепиха протестните действия, организирани от ОС през ноември и декември 2017 г.
и целящи подобряване на бюджетната субсидия на Академията за 2018 г.!
В резултат на интензивни консултации с министър г-н К. Вълчев (МОН) и след това с
министър-председателя г-н Б. Борисов през последната седмица, беше постигната
договореност за следното:
1. Целевата субсидия за увеличаване на бюджета на БАН за 2018 г. се увеличава с 15 мил.
лв. Така общото увеличение от 2017 за 2018 г. става от 78 мил. на 98 мил. лв. Това е
увеличение на бюджета на БАН с 25%, което е несъмнен успех за нас и ще се отрази на
равнището на трудовите възнаграждения на работещите в Академията.
2. Правителството пое ангажимент за разработка на поощрително увеличение на
стипендиите на докторантите в БАН, другите институти и университетите. Очакваме във
връзка с това да получим допълнително финансиране (от около 1 мил. лв.), което ще
позволи в близките месеци докторантските стипендии в БАН да достигнат или да се
доближат до исканите от нас над 700 лв. месечно.
3. Беше поет ангажимент от правителството отново да финансират подпомагане на
младите учени, този път на практика две програми – едната за специалисти, асистенти и
докторанти, а другата – за пост-докторанти.
4. Правителството се съгласи да преразгледа намерението си за “нулева година” на ФНИ
(без нови конкурсни сесии, само с поддържане на текущите проекти). Очаква се да бъде
финансирана и обявена нова конкурсна сесия през 2018 г.
5. Допълнителен ангажимент на правителството е да бъдат обявени няколко национални
приоритетни програми със собствено финансиране, по които да могат да кандидатстват и
колективи от БАН. Имаме договореност да участваме във формулирането и разработката
на правилата на тези програми.
6. До м. май 2018 г. съвместно с правителството трябва да бъдат разработена нова
процедура на формиране на проекта за годишен бюджет на БАН, която да отчита
конкретните изследователски програми на Академията, ръста на работните заплати и
утвърдените международни практики за финансиране на научните изследвания.
Във връзка с постигнатите договорености, по предложение на министър-председателя
беше подготвен за подписване меморандум, чийто текст ще бъде публикуван в близките
дни. Чрез него на практика правителството признава високия научен и експертен
капацитет на БАН като основен научен център в страната. (Спомнете си, че само преди
пет години беше внесен в Народното събрание проект за изменение на Закона за БАН,
целящ да ни закрие.)
На своето заседание на 21 декември 2017 г. Общото събрание на БАН одобри
постигнатите договорености и прие декларация за временно преустановяване на
протестните действия, като същевременно оставаме в готовност да ги продължим при
неспазване на постигнатите договорености. Декларацията е публикувана на интернетстраницата на БАН.
Ние оценяваме постигнатите успехи като първа стъпка в правилна посока – науката да
заеме достойно място в българското общество. Това е успех, за научната общност в
страната като цяло и в частност за научната общност в БАН.
От името на Общото събрание на БАН, поздравявам всички учени, специалисти,
служители, работници и докторанти от Българската академия на науките с настъпващите
Коледни и Новогодишни празници! Нека има здраве и благоденствие във вашите домове
и светлина във вашите души!
22 декември 2017 г.

проф. дхн Евелина Славчева
Председател на ОС на БАН

