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  Уважаеми дами и господа, 

 Браншовият синдикат „Подкрепа – БАН“ изразява тревога и възмущение, че вече 

над три месеца не са изпълнени решенията, взети на заседание на Съвета за социално 

сътрудничество (ССС) в БАН, проведено на 18.07.2018 г. Същите са вписани в Протокол № 3 

от заседанията на ССС, който прилагам към настоящото писмо. Обръщам внимание на 

факта, че на 12.09.2018 г. председателят на Национална федерация техническа индустрия, 

наука и информатика при КТ „Подкрепа“ с писмо вх. № 54-00-6/12.09.2018 г. поиска 

изпълнението на решенията от заседанието на ССС в БАН от 18.07.2018 г.  

 Налага се мнение за двоен стандарт при вземане на решения от УС по отношение 

на реагиране на нарушения от страна на директори на научни звена в БАН. Прави 

впечатление бързината, с която беше взето решение на директорът на НИМХ да бъде 

прекратен мандатът за управление на научното звено с основен мотив „уронване 

престижа на БАН“. В НИМХ няма синдикална секция на КТ „Подкрепа“ и затова БС 

„Подкрепа – БАН“ не е в състояние да дава оценка за това има ли и какви са нарушенията 

от страна на директора на този институт. За други научни звена в БАН БС „Подкрепа – БАН“ 

има данни и в ССС в БАН са разисквани. Специално за Института за ядрени изследвания и 

ядрена енергетика при БАН данните са много и от голям период от време, но явно никой в 

УС на БАН не счита, че директорът на ИЯИЯЕ – БАН уронва престижа на Академията. Ще 

припомня някои от фактите:  

- Констатациите и препоръките на одита, назначен през 2014 г. от тогавашния 

председател на БАН. Една от препоръките на одита е да се вземат 



дисциплинарни мерки срещу директора на ИЯИЯЕ – БАН, но по неизвестни 

причини това не е извършено. 

- Репресии и дискриминационни уволнения и пенсионирания на учени в ИЯИЯЕ, 

включително и дисциплинарни уволнения на млади учени. Двама от тях вече 

получиха справедливост чрез ВКС, който присъди, че са неправилно уволнени от 

директора на ИЯИЯЕ. 

- Многобройните обещания да се изгради Национален циклотронен център в 

ИЯИЯЕ и неспазване на сроковете, видно от многото интервюта на директора на 

ИЯИЯЕ. 

- Многобройните нарушения на трудовото законодателство в ИЯИЯЕ, за което 

говори факта, че над 15 проверки от страна на ИА Главна инспекция на труда са 

завършили с административно-наказателни мерки.  

- Изказванията и мненията на двама член-кореспонденти на ССС в БАН от 

18.07.2018 г., както и изявления на двама академици, за което има много писма, 

адресирани до ръководството на БАН. 

- Изключително фрапиращата кадрова политика на ръководството на ИЯИЯЕ – 

БАН, за което има внесено писмо с вх. № 74-02-1355/24.10.2018 г. от 

председателя на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в ИЯИЯЕ. БС 

„Подкрепа-БАН“ напълно споделя оценките по изнесените факти в това писмо и 

застава зад становището на синдикалната секция. 

След всичко описано по-горе, следва логичният въпрос:  колко е уронил престижа 

на БАН директора на ИЯИЯЕ ? Настояваме спешно да се изпълнят решенията от 

заседанието на ССС от 18.07.2018 г.!  

Моля, при възможност ОС на БАН да вземе решение за съответните промени в 

Устава на БАН целящи сключване на нов тип управленски договори с директорите на 

научни звена, с което да има възможности за действен и своевременен контрол, целящ 

недопускане на груби административни и кадрови нарушения ! 

Моля, за решения, взети от УС на БАН по настоящото писмо да бъда уведомен на 
адрес: София, 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 2 – за НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА И ИНФОРМАТИКА при КТ „Подкрепа“, за което 

предварително Ви благодаря! 

       С почит: 

       Председател на „Браншови синдикат 

       Подкрепа – БАН“: 

                  /Д. Керанов/ 

25.10.2018 г. 
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