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До  
Директора на ИЯИЯЕ-БАН 
Доц. д-р Димитър Василев Тонев 

До Научния съвет на ИЯИЯЕ-БАН 
Копие:  

Управителния съвет на БАН 
Председателя на БАН 
Управителя на ФНИ - МОН 

 

Доклад 

От проф. дфзн Ана Иванова Георгиева 

Ръководител на Лаборатория по теория на ядрото в ИЯИЯЕ  

Ръководител на Договор ДИД02/16 с ФНИ- МОН 

Относно: административни мерки срещу млади физици от ИЯИЯЕ 

Уважаеми колеги, 

С изненада разбрах за исканото от административното ръководство на ИЯИЯЕ 

обяснение (вх. №ВТИ-4,5/20.03.2014) за нарушения на трудовата дисциплина от младите 

колеги физици – Лилия Атанасова и Павел Детистов. След случващото се напоследък е доста 

очевидно какви последици може да има за тях тази мярка. Позволявам си да се намеся в този 

казус, като дългогодишен научен работник в ИЯИЯЕ, заемащ макар и скромна 

административна длъжност – ръководител на лаборатория и като ръководител на договор 

ДИД02/16 с Фонд „Научни Изследвания” по две причини.  Едната е чисто морална   - свързана 

с  оценката и методологията на научните изследвания, а другата е прагматична – свързана с 

изпълнението и отчитането на договорите с ФНИ. 

Смело мога да заявя, че двамата колеги, засегнати от тази административна мярка, са 

вече изградени научни работници с постигнати отлични резултати, отразени в техните 

публикации и участие в международни и национални експерименти и проекти. Това лесно 

може да се оцени от тяхното CV, списъци с публикации и цитати, които можем веднага да 

приложим. За съжаление по редица обективни и субективни причини, те още не са защитили 

докторските си дисертации, макар че отдавна покриват критериите за това.  Може би това 

дава основание на ръководството на ИЯИЯЕ да ги третира като административен или помощен 

персонал и да изисква от тях формално спазване на дисциплината, вместо да ги подкрепя и 

подпомага в научната им дейност. Макар че, веднага открито мога да заявя, че аз не познавам 

други колеги с по съвестно отношение към дисциплината и коректност при изпълнение на 

поставените им задачи. В същото време е известно на всички, че при условията в България е 

много трудно за младите учени с нищожните заплати на физици да водят дори нормално 

съществуване и, вместо да направим всичко възможно да задържим тези млади хора тук, 

нашето ръководство ги подлага на психически тормоз и заплахи за уволнение, на фона на 

множеството нови назначения в администрацията на института, която при това получава по-

високи заплати и е трудно да се оценят резултатите от нейната дейност. Но, мога да ви уверя, 

че поне ние, учените, не виждаме пряката полза от това, след като срещаме трудности дори 

при получаването на стандартни административни услуги, с което се пречи на работата ни и 

изпълнението на договорите.  
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С това стигаме и до чисто прагматичната част на моето обръщение към вас. Като 

ръководител на договор  ДИД02/16 с ФНИ- МОН, който трябва да приключи и да бъде отчетен 

към края на месец май тази година, съм силно притеснена, че освен затрудненията, които 

имаме при усвояване на средствата по него, поради тежкото финансово положение на 

базовата ни организация – ИЯИЯЕ, сега се добавя още един проблем. Участниците в екипа на 

проекта намаляват застрашително – проф.дфзн Цанка Венкова почина, доц., д-р Д. Балабански 

беше принуден да напусне ИЯИЯЕ и сега ако бъдат отстранени и тези двама членове на 

колектива остава под съмнение изпълняването на основните експериментални  задачи, 

планирани в проекта.  При това част от дейността по тях вече е започнала и включва 

взаимодействие с други институции и фирми и ще бъде невъзможно да се продължи без 

тяхното участие. Подобен проблем има и с договора по двустранното сътрудничество с УАН, за 

който НС на ИЯИЯЕ е взел решение да подмени ръководителя и екипа, в който участват 

двамата колеги, след като вече в изтеклата година от работата по него е проведен 

експеримент, който предстои да бъде обработен. Представила съм доклад свързан с този 

проблем.   

От предприетите действия на ръководството на ИЯИЯЕ, оставам с убеждението, че те са 

продиктувани от някакво, неизвестно от какво предизвикано, персонално отношение. 

Същевременно ви уверявам ви, че обясненията представени на директора на ИЯИЯЕ от  Лили 

Атаносова и Павел детистов са напълно достоверни, логични и искренни. Обръщам се към 

всички Вас за съдействие и с молба да се придържаме към добрия академичен тон, като се 

съобразяваме с научните критерии за оценка на дейността, особено на младите хора, ако 

искаме да осигурим бъдещото развитие на научните изследвания у нас.   

  

 

София, 
23.03.2014 

С уважение: 
 
 
 Проф. дфзн Ана Георгиева 
 

 


