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Относно: Кризата в Националния институт по метеорология и хидрология и отстраняването на
Директора на НИМХ-БАН проф. д-р Христомир Брънзов на 30.08.2018 г.
Уважаеми Госпожи и Господа,
Считаме, че решението на Управителния съвет на БАН за предсрочно прекратяване на
мандата на Директора на НИМХ-БАН проф. д-р. Христомир Брънзов е наказателен акт, с който се
потъпква позицията и мнението на всички работници и служители в Института. За пореден път
заявяваме, че мястото на НИМХ не е в структурата на БАН.

вон-кнсб

Със своеволието на Управителния съвет на Академията явно се нарушават всички
договорености и споразумения, постигнати на срещата на 29.08.2018 г., проведена след поредните
протестни действия на служителите на Института.
Твърдим, че решението на Управителният съвет на БАН е лишено от мотиви, като липсват
фактически основания. Това решение на Академията за пореден път поставя под въпрос
адекватността на досегашния модел на управление на БАН, което затвърждава общата позиция на
служителите в НИМХ, че мястото иѝ е извън рамките на БАН.
Настояваме на предстоящото заседание на 10.09.2018 г. на Общото събрание на БАН, в чиито
правомощия е контролът върху Управителния съвет и неговата дейност (съгл. чл. 16, ал. 1, т. 2 от
Устава на БАН), да се отмени взетото решение за освобождаване от длъжност на Директора на
НИМХ проф. д-р Христомир Брънзов. Считаме, че Общото събрание следва да даде становище и да
вземе решение относно възникналата криза в едно от структурните звена на Академията, чиято
дейност е с важно национално значение, в това число и за националната сигурност на страната ни.
Призоваваме акад. Ревалски в качеството си на Председател на БАН, до отмяна на решението
на Управителния съвет, незабавно да назначи за изпълняващ длъжността Директор на НИМХ-БАН
проф. Христомир Брънзов, което в настоящия момент ще спомогне за извеждането на НИМХ от
кризата, в която се намира.
Призоваваме Ви, да окажете пълна подкрепа и съдействие, така че проблемът с кризата в
Националната хидрометеорологична служба на Р България и последствията от нея да бъде решен
незабавно, за да се възстанови нормалната работа на всички работници и служители на НИМХ и да се
осигури качеството на резултатите от нея. В противен случай работниците и служителите на НИМХ
отново са готови на протестни действия, във всякаква законова форма, включително и гражданско
неподчинение.
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