
 

Менда Стоянова

ПРОСЯЦИ ЛИ СМЕ?

Депутатът г-жа Менда Стоянова определи учените от БАН като просяци!

На 1 декември 2016 г. депутатът от Политическа партия ГЕРБ г-жа Менда Стоянова
заяви от позицията си на председател на Бюджетната комисия в Народното събрание, че
учените от БАН “просят пари за заплати от Народното събрание” (link).

Учените и специалистите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания
при БАН,  като  граждани  на  парламентарната  Република  България,  сме  огорчени  от
отношението към нас,  изразено  от представител на  Народното събрание и  очевидно
подкрепяно от управляващата партия! 

Ние ежегодно представяме отчет за нашата изследователска, образователна и експертна
дейност,  който  е  интегрална  част  от  годишния  отчет  на  Българската  академия  на
науките.  През последните четири години отчетите на БАН се приемат от Народното
събрание без забележки към работата на нашия институт.

Просяците не се отчитат пред Народното събрание!

През последните 5 години (2012-2016 г.) институтът е изпълнил разработки по проекти,
възложени  по  програми  на  Европейската  комисия  (23),  Европейското  икономическо
пространство (7), Националната фондация за наука на САЩ (1), други чуждестранни
научни фондове (22), Министерство на околната среда и водите (17), други държавни
институции (6), фирми (14), както и по 25 проекта, финансирани само от бюджетната
субсидия на БАН. Създаденият от нас изследователски продукт е научната основа на
защитата  на  биологичното  разнообразие,  оценката  на  качеството  на  околната  среда,
инвазивните  видове  организми,  състоянието и  потенциала  на  екосистемните  услуги,
опазването и управлението на водите, устойчивото ползване на биологичните ресурси,
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борбата  с  вредителите  по  селскостопанските  култури,  разбирането  на  процесите  в
живата  природа  и  осъзнаването  на  нейната  ценност  като  национално  и  световно
богатство. 

Сред завършените научни разработки през периода са второто издание на Червената
книга  на  Република  България  (в  три  тома),  единадесетият  том  от  капиталната
разработка  “Флора  на  Република  България”,  два  тома  от  поредицата  “Гъбите  на
България”, Националният план за опазване на най-значимите влажни зони в България
(2013–2022  г.),  планове  за  управление  на  защитени  видове  и  защитени  територии,
монографската разработка “Инвазивни чужди видове растения в България”, атласите на
водните и водолюбивите растения и на попчетата в България, национални методики за
оценка  на  екологичното  състояние  на  повърхностните  води  и  др.  Резултатите  от
изследванията  ни през  5-годишния период са  отразени в  460 статии,  публикувани в
международно признати научни списания, индексирани в Web of Science (издание на
Института  за  научна  информация  на  САЩ)  и  Scopus  (Elsevier).  Издаваните  от  нас
научни  списания  Acta  Zoologica  Bulgarica  и  Phytologia  Balcanica  са  основните
международни научни медии в областта на биоразнообразието за Югоизточна Европа.

През същия период институтът проведе обучение на 47 докторанти,  а също и на 26
дипломанти от висши училища. При нас специализираха млади учени и докторанти от
други  институции  в  България,  а  също  от  Испания,  Белгия,  САЩ,  Литва,  Италия,
Швейцария,  Македония  и  Румъния.  Наши  учени  преподават  в  шест  български
университета.  Работим  с  изявени  студенти  и  ученици  в  нашите  младежки  школи  и
полеви курсове по орнитология, хидробиология, природозащита и екология, като сред
тях имаме лауреати на национални награди.

През  последните  пет  години  дадохме  повече  от  120  експертни  оценки,  становища,
мнения и др.  за  държавните институции – за  трасета  на магистрали,  управление на
ресурси от лечебни растения, гъби, риба и дивеч, устройство и управление на мрежата
от защитени територии и зони от Натура 2000, замърсявания на околната среда и др.
Наши  експерти  участваха  в  Националния  съвет  по  биоразнообразие  към  МОСВ.
Подпомогнахме МОСВ за изготвянето на  V-тия  национален доклад (2009-2013 г.) по
изпълнението на задълженията на Република България по Конвенцията за биологично
разнообразие. Учени от института се явяваха пред съдилища и следствени органи като
вещи  лица  (дори  с  риск  за  здравето  и  живота  си)  и  защитаваха  позициите  на
българската  държава  пред  Европейския  съд  в  Люксембург,  представяха  страната  в
органите на Европейската комисия, оценителни комисии и международни организации.
Наш  колега  току-що  приключи  11-годишния  си  мандат  като  член  на  Борда  на
съветниците  на  Генералния  секретар  на  ООН  по  водите.  Учени  от  института
представляват България в Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО.

Преди  по-малко  от  две  седмици  директорът  на  нашия  институт  прие  телефонно
обаждане от министъра на околната среда и водите в оставка г-жа Ивелина Василева, в
което тя изрази благодарност към института за успешното и ползотворно оперативно
сътрудничество с института по време на мандата на правителството.

Както е известно, средната заплата в БАН е с 200 лв. по-ниска от средната заплата в
България и с близо 500 лв. по-ниска от средната заплата в гр. София. Основните заплати



в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, формирани от държавната
субсидия за БАН, са както следва:

• Специалисти с висше образование (бакалаври и магистри) – 420 лв.
• Асистенти – 420 лв.
• Главни асистенти (доктори) – 485 лв.
• Доценти – 570 лв.
• Професори – 680 лв.

Има ли условия за съществуване и възобновяване на научния потенциал при такова
равнище на доходите?

Ние не просим!

Ние  настояваме  за  възнаграждение  и  условия  за  труд,  които  съответстват  на
квалификацията  и  значимостта  на  работата  ни  за  науката,  държавата  и
обществото!

Ние сме в постоянна връзка със световната научна общност – водим кореспонденция,
пътуваме, посрещаме колеги от чужбина. Знаем какво става по света. Не ни е известна
друга  държава  в  Европа,  Америка,  Австралия,  Азия  или  Африка,  където  висшите
органи на държавната власт да се опитват системно да унижават учените!

Не ни е известна друга държава, в която управляващите да полагат усилия за 
унищожаване на националния научен потенциал!

Ако можете, г-жо Стоянова, помислете за това!


