
ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ    №№    44//22001166  гг..  

 
от Общото събрание на учените на Института по математика и информатика, 

състояло се на 28 октомври 2016 г. 

 

 

Заседанието на Общото събрание на учените на Института по математика и 

информатика бе открито под председателството на акад. Веселин Дренски, поради 

отсъствие на председателя на ОС от страната, който оповести следния  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Обсъждане на бюджета на БАН за 2017 г. 

2. Обсъждане участието на служителите на ИМИ-БАН в изнесеното 

Общо събрание на БАН, планирано да се проведе на 10.11.2016 г. от 

11.00 часа пред Етнографския институт с музей. 

3. Разни. 

Дневният ред беше приет с пълно единодушие. Акад. В. Дренски съобщи, че 

съставът на Общото събрание е – 107 души, редуциран състав – 86 души, необходим 

кворум – 44,  присъстват – 54 души.  Има необходимият кворум, следователно 

заседанието е законно. За протоколчик на събранието беше предложена и избрана Галя 

Стоянова. 

По точка първа и втора от дневния ред: 

Акад. В. Дренски запозна присъстващите с Обръщението на Общото 

събрание на БАН до г-н Бойко Борисов, г-жа Меглена Кунева и г-н Владислав Горанов  

с искане за увеличаване бюджетната субсидия на БАН за 2017 г. и взетото решение за 

провеждане на съвместно изнесено заседание на Общите събрания на учените в БАН.  

Проф. дмн В. Кирякова, член на ОС на БАН и член на Комитета за 

организиране на изнесените заседания на Общите събрания на учените в БАН, 

подробно представи всички проведени срещи, свързани с  подготовката на 

Обръщението. Уточни, че средната работна заплата в БАН е с 200 лева по-ниска от 

средната работна заплата в България. 

Акад. В. Дренски даде думата за въпроси и изказвания. 

Гл. ас. д-р Е. Димов представи подробно историята на редица обсъждания, 

организирани от Синдикатите в БАН и Селскостопанската академия (ССА).  Съобщи за 

подготвяното мълчаливо шествие на 1 ноември – на бедните будители, съвместно със 

ССА. 

Проф. дмн О. Кунчев попита ще се гласува ли или просто трябва да се 

участва? 

Гл. ас. д-р Г. Димков допълни, че от 1 януари 2017 г. минималната заплата 

става 460 лева, която не е осигурена от новия бюджет. 

Акад. В. Дренски каза, че целта на настоящето Общо събрание на учените в 

ИМИ е учените да се запознаят с Обръщението на Общото събрание на БАН и дали се 

подкрепя инициативата за изнесено заседание на ОС на звената на БАН, съгласно 



изпратената инструкция за провеждане на ОС на работниците и служителите на БАН и 

участието на учените и служителите на ИМИ. 

След състоялата се дискусия единодушно се  

РЕШИ: 

1. Подкрепя обръщението на Общото събрание на БАН до г-н Бойко 

Борисов, г-жа Меглена Кунева и г-н Владислав Горанов. 

2. Подкрепя инициативата за изнесено заседание на Общите събрания на 

звената в БАН, съгласно изпратената инструкция за провеждане на ОС на 

работниците и служителите на БАН и участието на учените и служителите на 

ИМИ. 

3. Подкрепя инициативата на БАН и ССА на мълчаливо шествие – 

протест на 1 ноември 2016 г. 

По точка трета от дневния ред: 

Няма постъпили предложения и изказвания. 

Акад. В. Дренски закри заседанието поради изчерпване на дневния ред. 

 

 

 

Протоколирал:    Председателстващ ОС на учените в ИМИ: 

  

 

(Г. Стоянова)                                                            (акад. В. Дренски)                             


