
До: УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН 

                                                     До: СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ 

                                                            И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ 
 

К О М Е Н Т А Р 

от член-кореспондент Емил Нисимов, ръководител на Лаборатория 

„Теория на елементарните частици“ на ИЯИЯЕ-БАН 

    Относно: отговор на доц. Лъчезар Георгиев, директор на ИЯИЯЕ-

БАН с вх.№ БАН-32-43-46/31.05.2019, на мое заявление до 

Управителния Съвет на БАН с копие до САЧК с вх.№ БАН-74-02-

857/13.05.2019 

Уважаеми членове на Управителния Съвет на БАН, 

Уважаеми колеги, академици и член-кореспонденти, членове на САЧК, 
 

   Преди около месец и половина и след това, с входящи номера №74-02-857 

от 13.05.2019, №74-02-857 от 10.06.2019 и №74-02-857 от 14.06.2019 г. , внесох в 

деловодството на БАН три поредни мои заявления до Управителния Съвет 

на БАН с копия до САЧК относно „Сериозни проблеми в управлението на 

ИЯИЯЕ-БАН, вкл. организиран административен тормоз срещу член-

кореспонденти на БАН и саботаж на дейностите ни по проекти и в 

международното сътрудничество“, съпроводени с многобройни 

доказателствени материали. 

   По нареждане на Председателя на БАН акад. Ю. Ревалски първото мое 

заявление и отговорът от страна на директора на ИЯИЯЕ доц. Лъчезар Георгиев 

трябва бъдат разгледани на заседанието на САЧК и УС насрочено за 27.06.2019 г. 

   В тази връзка подавам настоящия мой коментар-отговор на твърденията на доц. 

Л. Георгиев в неговото писмо до УС на БАН. Това мое заявление е съпроводено 

от подробен отговор от страна на чл.-кор. Валентина Петкова от ИЯИЯЕ и отговор 

от страна на друг уважаван учен (пожелал да остане анонимен), които също се 

запознаха с твърденията на директора на ИЯИЯЕ в писмото му до УС на БАН. 

   I. Общото впечатление от писмото на директора на ИЯИЯЕ доц. Лъчезар 

Георгиев в отговор на първото мое заявление до Ръководството и УС на БАН с 

копие до САЧК е, че това писмо е комбинация от: 

   (а) избирателно откъслечно представени факти; 

   (б) множество откровено невярни твърдения; 



   (в) безцеремонно присвояване на функции, за които няма правомощия и редица 

явни нарушения на задълженията му като ръководител на базова организация по 

договор с ФНИ; 

   (г) безпочвени крайно нескромни и претенциозни оценки на научните 

достижения на значително превъзхождащи го учени. 

    Накратко, отговорите в писмото на доц. Л.Георгиев убедително  излюстрират 

тесногръди командно-административни чиновнически възгледи, типични в 

едно недалечно минало, за управление на научен институт в ярко 

противоречие  с традиционния академичен дух и етика в БАН. 

    II. Преди всичко доц. Л.Георгиев няма абсолютно никакво право и никакви 

оправдания злоумишлено да оставя без каквато и да е реакция в 

продължение на месеци моите доклади във връзка с изпълнения на научната 

програма по нашия Договор ДН 18/1 с Фонд „Научни изследвания“. Даже ако в 

докладите ми има някакви пропуски и непълноти, г-н директорът е очевидно 

длъжен в рамките на разумен срок (дни или седмица) да постави резолюция 

на съответния доклад като предяви своите съображения за необходимостта от 

корекции или отказ за удовлетворяване на съответната молба. 

    На мои доклади и молби са отговаряли в напълно разумни срокове даже (зам.)-

министри и самият Председател на БАН. 

    Изглежда доц. Л.Георгиев се смята по-висш и от правителствените лица, и от 

ръководството на БАН, че не благоволява изобщо да поставя месеци наред 

каквито и да са резолюции на доклади на сътрудници на института! Някакво 

раздвижване възниква едва след като скандалът достигне до Председателя на 

БАН! 

  III. Оправданията, които удобно си е намерил доц. Георгиев, за да ни 

саботира и да проваля цели 5 наши командировки, изцяло за сметка на 

нашия Договор ДН 18/1 с ФНИ без никакви финансови ангажименти за 

ИЯИЯЕ, са напълно безпочвени, а някои даже направо абсурдни! 

    (а) Преди всичко безпочвено е твърдението на г-н директора, че всичките ни 

командировки трябвало да бъдат предварително (някои - 1-2 години отнапред?!) 

„планирани“ и „съгласувани“ с него - директора, т.е. да му искаме „разрешение“ 

за тях, след като решението за финансиране на проекта се взима не от директора, 

а от Фонд „Научни изследвания“, въз основа на работната програма и финансовия 

план на проекта заедно с представената от нас подробна обосновка -оценявани от 

рецензенти-компетентни експерти. А щом директорът на ИЯИЯЕ се е подписал 

като страна на официалния Договор с ФНИ значи, че не е имал каквито и да са 

възражения към работната програма и финансовия план и не е нужно неговото 

„разрешение“ за изпълнение на задачите по проекта! 

    (б) Друго абсурдно твърдение на доц. Л.Георгиев е, че по негова преценка 

било „нецелесъобразно“ да бъдем командировани за сметка на Договора ни с 

ФНИ на авторитетни международни мероприятия по лични покани на нашите 

чуждестранни партньори, където докладваме нашите последни резултати, тъй 

като нашата научна дейност „не допринася по никакъв начин“ за престижа на 

ИЯИЯЕ. 



   Това твърдение наистина преминава всякакви „червени линии“. Преди 

всичко г-н директорът няма необходимата научна квалификация да раздава 

категорични оценки за научните достижения на многократно превъзхождащи го 

по академичен ранг и заслуги (по публикации, цитирания и международен 

авторитет) учени. Така например, ние „безполезните“ за престижа на ИЯИЯЕ 

по мнението на директора имаме 31 публикации в първия 18-месечен етап на 

текущия наш Договор ДН 18/1 с ФНИ, докато за същия период доц. 

Л.Георгиев като участник в Договор ДН 18/3 с ФНИ няма нито една 

публикация. Нещо повече – доц. Л.Георгиев няма нито една публикация в 

областта на собствената му експертиза (алгебрични методи в квантовата теория 

на полето с приложения към квантовата информатика) през последните 2 години, 

и нито една публикация с импакт-фактор през последните 4 години. 

   Да не говорим за активното участие на нас „безполезните“ в многобройни най-

авторитетни международни проекти, вкл. като членове на Управителните съвети 

на няколко големи европейски проекта по COST Аз самият съм член на УС на 

четири COST проекта, а чл.-кор. Валетина Петкова, проф. дфн Владимир Добрев, 

проф.дфн Светлана Пачева са членове на УС в два COST проекта. 

   Според странните възгледи на директора на ИЯИЯЕ „нищо не допринася“ за 

имиджа на Института и лидиращото ни участие (особено на проф. дфн В.Добрев) 

в организацията на авторитетната серия международни симпозиуми у нас „Lie 

Theory and Its Applications in Physics” провеждани всяка втора година в гр. Варна. 

IV. По т.2 от писмото на доц. Л.Георгиев до САЧК - „Доклади за граждански 

договори за възнаграждения на екипа по проект ДН 18/1 с ФНИ“ 
    (а) Твърдението на доц. Л.Георгиев, че прехвърлянето на част от средствата по 

Договора от едно перо към друго без никакво изменение на общата сума на 

финансиране,  отпусната от ФНИ и налична в банковата сметка на ИЯИЯЕ, 
щяла да доведе до някакви „преразходи“ и „финансови задължения“ на Института 

за „сметка на заплатите“ на служителите, е абсолютно невярно, умишлено 

подвеждащо и провокационно целящо да ни дискредитира пред колегите ни. 

    (б) При всяко подаване на мои доклади за възнаграждения на колектива съм 

подавал на счетоводството копия от актуалното състояние на финансовия план, 

откъдето винаги е било очевидно, че за никакви „преразходи“ извън отпуснатото 

от Фонда финансиране не е ставало и дума! Наистина, макар че съм уведомявал 

винаги официално ФНИ според изискванията при всяко прехвърляне на средства, 

съм пропуснал своевременно да уведомя лично г-н директора, смятайки че 

уведомяването на гл. счетоводител и зам.-гл. счетоводител, предвид тяхната 

финансова компетентност,  ще е достатъчно за доказателство на легитимността на 

исканите от нас суми за възнаграждения за сметка на отличното изпълнение на 

нашия Договор. 

    (в) Дори да зачетем моя пропуск лично да уведомя навреме г-н директора за 

законно направените прехвърляния на средства от едно перо към друго без 

изменение на пълната сума в бюджета на Договора и без никакви финансови 

ангажименти от страна на Института, г-н директорът няма никакви 

оправдания в продължение на месеци да оставя докладите ми без всякаква 

реакция. Съвсем очевидно, след като е имал претенции да бъде лично осведомен 

незабавно за направените прехвърляния на средства между перата на бюджета, 

той е имал предостатъчно време в разумен срок (а не след месеци!) да постави 



съответна резолюция на докладите ми, с която да изиска да се коригира пропуска 

в пълнотата на документите. 

    (г) Г-н директорът, в своето „възмущение“ от този мой пропуск изгодно 

премълчава факта, че причината за самите тези прехвърляния е отново у самото 

ръководство на ИЯИЯЕ. Това ръководство още в началото на първия етап на 

Договора започна безцеремонно да нарушава задълженията си като базова 

организация, като упорито и без всякакви обяснения отказа да изпълни едно от 

предвидените във финансовия план действия – сключване на граждански договор 

с пенсионирана наша колежка за административно-техническа поддръжка на 

дейността по проекта, за което изрично беше предвидено специално перо в 

бюджета. 

 

V.По т.3 от писмото на доц. Л.Георгиев до САЧК - „Доклади за закупуване на 

ДМА по проект ДН 18/1 с ФНИ“ 
    (1) Тук отново се повтаря невярното и умишлено заблуждаващо твърдение на 

г-н директора, че тези доклади щели да доведат до „преразходи“ за сметка на 

служителите в Института, тъй като отново става въпрос за прехвърляне средства 

от едно перо към друго без никакви промени в общата сума на финансирането 

налична в банковата сметка на ИЯИЯЕ. 

   (2) Тук има и още едно съвсем невярно твърдение, че всички фактури за 

закупуване на материали и консумативи били платени (всичките след месеци 

разтакаване!). И досега все още не е платена проформа-фактура за закупуване на 

срочно необходима батерия за лаптоп. Обяснение липсва! 

 

VI. По т.4 от писмото на доц. Л.Георгиев до САЧК – „Доклади за обявяване 

на конкурси за заемане на академични длъжности“ 
    В тази връзка прилагам съпътстващия отговор-коментар на един изключително 

силен учен, който има много по-съществен принос със своите публикации, 

цитирания и участия в авторитетни международни проекти за издигане на 

академичния престиж на ИЯИЯЕ,  отколкото г-н директора! Този колега 

аргументирано критикува командно-административния чиновнически тесногръд 

управленски стил на доц. Л.Георгиев по въпросите за академичното израстване. 

   Тук аз само ще се огранича с два коментара: 

    (а)  Коментар по повод заявлението на г-н директора, че мандатът ми като 

ръководител на Лаборатория „Теория на елементарните частици“ бил отдавна 

изтекъл. 

    В моята битност като член на Научния Съвет на ИЯИЯЕ не си спомням да са 

провеждани избори за (пре)избиране или сваляне от длъжност на ръководители 

на лаборатории. Така по същата логика следва, че са изтекли мандатите като 

ръководители на лаборатории или проблемни групи и на 8 други колеги все още 

на щат в ИЯИЯЕ на академичните си длъжности, в нарушение на Устава на БАН 

за пределните възрасти за пенсиониране: 

чл.-кор. Ч.С., проф. дфн Т.Т., проф. дфн А.С., проф. дфн Д.Б., доц.  Х. П., 

доц. д-р Н.К., доц. д-р М.М., доц. д-р Г.С. 

  

  (б) Коментар по повод моите „дълги, немотивирани и безполезни“ доклади 

„изземвайки функциите на ръководните органи на института“. Това твърдение на 

доц. Л.Георгиев провокационно изопачава текста на чл.2 от  официалния 



документ „Изисквания, условия, правила и решения, приети от научния съвет на 

ИЯИЯЕ в допълнение към правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН“ (последната 

версия, от април 2019 г.) където четем: 

    „Чл. 2. (1) При необходимост от откриване на академична длъжност в 

първично научно звено, ръководителя на звеното подава до директора на ИЯИЯЕ 

мотивиран доклад, обосноваващ нуждата от съответната академична 

длъжност.“ 

    И така, самият Правилник на ИЯИЯЕ по ЗРАСРБ ми дава легитимно право да 

подавам доклади до директора за повишения в академични длъжности, и тези 

доклади очевидно са съвсем достатъчно мотивирани,  като се има превид явно по-

високата ми от тази на директора професионална компетентност по теоретична и 

математическа физика да преценявам научните достижения на моите колеги. 

Впрочем, според предходната версия на този Правилник, докладите се подаваха 

не до директора, а до НС. Проблемът е, че във всичките версии няма предвидени 

никакви срокове за разглеждане на внесените доклади.   

     А „деформираната“ пирамидална структура на Лаборатория „Теория на 

елементарните частици“ (и на повечето други лаборатории в ИЯИЯЕ, освен 

Лаборатория „Циклотронна физика“), се дължи именно на  кадровата политика на 

ръководството на института. За скандалния случай   с д-р В. Филев  новият 

директор носи персонална вина заедно със стария. Във всички случаи, силните 

учени  в Лаб. „ТЕЧ“ нямат никаква вина за това, че  малко хора в другите 

лаборатории удовлетворяват минималните изисквания за „професор“ или 

„доцент“. 

     В ЗАКЛЮЧЕНИЕ тук ще добавя, че политиката както на досегашното, 

така и на настоящето ръководство на ИЯИЯЕ е постепенно ликвидиране на 

ръководената от мен Лаборатория „Теория на елементарните частици“, 

създадена от акад. Христо Христов и особено – от акад. Иван Тодоров, 

завоювала от десетилетия насам международна известност и авторитет, 
допринасяща непропорционално високо към институтските отчети и отчетите на 

БАН с публикации в международните списания, с цитирания от водещи и 

световни известни чуждестранни учени, с многобройни участия в големи 

европейски и други международни проекти по покана от чуждестранните ни 

партньори. 

София, 26.06.2019       С уважение:     

                                                                (чл.-кор. Емил Нисимов)   

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  Коментар от чл.-кор. Валентина Петкова на отговора на доц. 

Л.Георгиев. 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  Реакция на уважаван учен по повод твърденията относно 

академичното израстване в отговора на доц. Л.Георгиев до УС на БАН.            


