Протокол № 1
от заседанието на Учредителния научен съвет на Института по биоразнообразие и
екосистемни изследвания при БАН, състояло се на 23.06.2010 г.
Присъстват 19 от членовете на Учредителния научен съвет: проф. дбн Бойко
Георгиев, проф. дбн Митко Събчев, проф. дбн Георги Марков, проф. дбн Пламен
Калушков, проф. дбн Параскева Михайлова, доц. д-р Вълко Бисерков, доц. дбн
Димитър Иванов, доц. д-р Стефка Чанкова, доц. д-р Светлана Банчева, доц. д-р
Антонина Виткова, доц. д-р Нешо Чипев, доц. д-р Влада Пенева, доц. д-р Гергана
Василева, доц. д-р Йордан Узунов, доц. д-р Петя Юрукова-Грънчарова, доц. д-р
Цветомир Денчев, доц. д-р Анна Ганева, доц. д-р Даниела Пиларска, доц. д-р
Маргарита Топашка-Анчева. Отсъстват доц. Румен Калчев, проф. Георги Георгиев и
доц. Лиляна Юрукова, и тримата в командировка.
Заседанието бе открито и първоначално председателствано от проф. М. Събчев
като най-възрастен член на УНС.
Предложение за дневен ред (прието единодушно):
1. Избор на председател, зам. Председател и секретар на Учредителния научен
съвет.
2. Разни.
По първа точка от дневния ред:
Избор на ръководство на Учредителния научен съвет
Проф. М. Събчев - Предлагам да изберем председател, който от своя страна да направи
предложение за заместник председател и секретар на УНС.
Доц. Н. Чипев - Предлагам за председател на УНС проф. Бойко Георгиев.
Доц. М. Топашка – Удачно предложение.
По предложение на проф. М. Събчев беше избрана единодушно комисия за провеждане
на избора в състав доц. Маргарита Топашка-Анчева (председател) и членове - доц.
Гергана Василева и доц. Петя Юрукова.
Решение: Проф. Бойко Георгиев е избран за председател на УНС на ИБЕИ (с
тайно гласуване, с 18 гласа “за” и 1 “бяла бюлетина”).
Проф. Б. Георгиев пое председателството на заседанието на УНС.
Проф. Б. Георгиев - Благодаря за избора и ще направя всичко възможно УНС да работи
в дух на разбирателство. Предлагам за зам. председател проф. Митко Събчев от ИЗ и за
секретар – доц. Светлана Банчева от ИБ. Мисля, че ще успеем със съвместни усилия да
организираме работата, за да свършим задачите.
Думата бе дадена за други предложения и за обсъждане на внесените кандидатури за
заместник председател и секретар на УНС. Други предложения не постъпиха.
Решение: Проф. М. Събчев е избран за зам. председател на УНС на ИБЕИ (с тайно
гласуване, с 18 гласа “за” и 1 бяла бюлетина).
Решение: Доц. Светлана Банчева е избрана за секретар на УНС на ИБЕИ (с тайно
гласуване, с 18 гласа “за” и 1 бяла бюлетина).
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По втора точка от дневния ред:
Дискусия за предстоящите задачи във връзка с учредяване на Института по
биоразнообразие и екосистемни изследвания
Беше дадена думата на определения за и.д. Директор на Института по биоразнообразие
и екосистемни изследвания доц. д-р Вълко Бисерков за разяснения по предстоящите
процедури по преобразуване на съществуващите три звена в новия институт.
Доц. В. Бисерков: Ще има тежък период с пререгистрането на новия институт.
Препоръчва се на и.д. директор да направи предложение за зам. директор и научен
секретар. В ЦУ не са готови заповедите за и.д. директор. Разговарял съм с двама човека
и предлагам за зам. директор доц. Васил Попов и за научен секретар доц. Анна Ганева.
Другият въпрос засяга технически неща за организация на работата. Ани Павлова от ИЗ
ще бъде главен счетоводител, а другите главни счетоводители ще станат
счетоводители. Административният блок се запазва. Личният състав продължава да си
изпълнява задълженията, като Ценка Томова ще бъде координатор. Трябва да се
преназначат всички колеги, които са на ръководни длъжности – това трябва да стане с
решение на УНС. На мястото на песнионирания колега Хибаум да се назначи доц.
Нешо Чипев. Проф. Д. Пеев трябва да бъде преназначен на длъжност професор в ИБ с
дата 28.06.10. Аналогичен случай е този на проф. П. Михайлова. Заповед за
назначаване на и.д. Директор на новия институт ще бъде връчена на 30.06.10.
Доц. Д. Иванов – Как ще стане освобождаването на зам. директора и научния секретар
на ИЗ, ИБ и ЦЛОЕ.
Доц. В. Бисерков – Зам. директорите и научните секретари отпадат автоматично и
продължават да работят като хабилитирани учени в ИБЕИ. Изключително труден е
въпросът със счетоводството. Ще търсим решение то да се концентрира на едно място,
но няма за сега възможност. Другите въпроси, надявам се в оперативен порядък да ги
решим. Трябва да си направим календар на заседанията. Ще приключим с атестация и
нова организационна структура. Има различни варианти за структурата, но найвисокото ниво ще бъдат департаменти. Единият вариант е малко на брой департаменти,
вторият вариант е повече на брой. По-добър е вариантът с малък брой департаменти, за
да има струпване на критична маса. Департаментът ще се състои от лаборатории или
работни групи, не трябва да се унищожават направления. Да се помисли и по-други
въпроси – издателска дейност на трите списания. Трябва да се търси вариант за
засилване позицията на тези списания. ИЗ е в диалог с чужда фирма, която да поеме
дистрибуцията. Друг проблем е автомобилният парк, проблем са и изследователските
бази. Добре е да са отворени за студенти. Някой трябва да поеме тази работа и
отговорност. Трябва да се обсъди и как по най-оптимален начин трябва да се ползват
лабораториите в отделните институти.
Доц. А. Ганева – По какви критерии ще бъдат атестирани библиотекарите?
Проф. Б. Георгиев – Ще бъдат атестирани по критериите за научно-помощния
персонал.
Доц. С. Банчева – Ще има неудобства при изпълнение на проектите с ЕС, които са
свързани с осъществяване на командиривките при наличие на едно счетоводство. Как
ще се пускат заповедите?
Доц. В. Бисерков – Не може да има повече от един главен счетоводител и 1 касиер.
Заповедите ще бъдат съгласувани така, че да имат единна номерация.
Доц. С. Банчева – Ще има ли счетоводител или касиер в ИБ?
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Доц. В. Бисерков – В тримесечния период ще функционират и трите счетоводства.
Директорът, главният счетоводител, зам. директорът и зам. главния счетоводител ще
имат спесимен. До момента не е ясно къде ще бъде базиран административният блок,
но ще има определено приемно време (ден и час), което трябва да се спазва. Ще се
търси определен начин по отношение на комуникацията. Трябва да има перфектна
мрежа.
Проф. Параскева Михайлова – Бих искала да припомня, че трябва да се сключат нови
допълнителни споразумения от 1.07. Личният състав на всеки институт трябва да ги
подготви. Моля доц. В. Бисерков да предостави на ИЗ и на ИБ данните от личната си
карта за да може да се подготвят тези споразумения. Не трябва да се допуска
прекъсване на трудово-правните отношения.
Проф. Б. Георгиев – Трябва да се подготвят уведомителни писма до ФНИ.
Доц. Ц. Денчев – Какъв ще бъде адресът на новия институт?
Доц. В. Бисерков – Официалният адрес е “Гагарин” 2, но ще има куриерски услуги.
Доц. Топашка – Как стои въпросът с базирането ни?
Доц. В. Бисерков – Няма средства за териториалното обединяване и поне в близките 5
години няма да се местим.
Доц. А. Виткова – Според споразуменията с ФНИ в 10 дневен срок трябва да ФНИ да
бъде информиран за настъпилите промени. Трябва да се подготви официално писмо и
да се изпрати в срок.
Проф. Б. Георгиев – Ще бъде подготвено такова общо писмо.
Доц. В. Бисерков – Ще пращам ел. поща, ще има информация за това какво правим, но
трябва да има обратна връзка. Да се изготвят списъците на проекти.
Доц. А. Ганева – Трябва да се спазят сроковете, да се организира работата да бъде
свършена навреме.
София, 23.06.2010 г.

Председател:
(Проф. Б. Георгиев)
Протоколчик:
(Доц. Д. Пиларска)
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