
   
Коментар  на  Отговора на директора на ИЯИЯЕ от 31.05. 2019 на Заявлението  на чл.-кор.
Е. Нисимов от 13.05.2019. 

Казусът: 
      Директорът  на ИЯИЯЕ доц. Лъчезар Георгиев,  представител на базова организация 
на договор към ФНИ,  блокира без обяснение, а впоследствие, отказва,  поисканото
(частично) финансиране  на 5 командировки на 4-ма от членовете на  колектива по договора.
Отказът е обявен в писмото му  до Председателя на БАН, а двамата член-кореспонденти
научиха  за  това  от съобщението на г-жа М. Митрович от  13.06.  до членовете на САЧК.
      Това става  след седмици и месеци никаква реакция от страна на директора на докладите
на ръководителя на договора чл.-кор. Емил  Нисимов и само две-три седмици преди началото
на 4 от командировките, две от които са за участия в конференции с доклади,  вече
включени в програмите им.  
      От въпросния  Отговор на директора Георгиев:
“В проекта на Договора , както и в самия Договор, представени на Базовата организация -
ИЯИЯЕ-БАН - няма продробно описание на планираните  командировки. Ръководителят на
Базовата  организация няма задължението да командирова всички членове на договора, особено
в случай като този, при който  командировките не са планирани и съгласувани с Базовата
организация.”

    "Случаят" е стандартен договор с ФНИ за срок от 3 години, подписан  през ноември 2017г.
Всеки проект,  кандидатстващ в конкурс на ФНИ, се подписва, т.е., съгласува, с  избраната от
колектива базова организация. С факта на подписване  на  договора,  представящите я  -
директор и главен счетоводител -  удостоверяват, че са съгласни с всички клаузи в него.
Договорите към ФНИ  единствено предвиждат перо за  командировки като част от общата
сума. Няма  изискване  бъдещите  командировки  да са планирани и подробно описани -
Правилникът на ФНИ е правен от учени с достатъчно опит и участия в международни
мероприятия. Всички регистрации на 3-те   конференции  са отворени  през текущата 2019 г. 

"Директорският съвет на ИЯИЯЕ  взе единодушно  решение, че ИЯИЯЕ-БАН не  командирова
лица, които нямат трудови правоотношения с института."
  
      С  това решение  дирекцията на ИЯИЯЕ  си присвоява правомощия на  ФНИ,  като
налага, и то  със задна дата, ограничения, несъществуващи в договора. С това  не само се
възпрепятства  пълноценното  участие на  3-ма  от членовете в договора, но се  проваля
изпълнението на  Финансовия план, който всички бенефициенти, вкл. базовата организация,
за която са заделени 7% от  средствата на договора, са се задължили да изпълняват.   
     
      На 2 юли предстои публичното представяне на изпълнението на първия етап от договора.
Налага  се да отделим част от малкото предоставено ни време, за да разкажем за
безпрецедентното поведение на базовата организация. Абсурдно е  БАН да се гордее в
отчетите си с многото класирани  проекти, а същевременно ръководството на академичен
институт съзнателно и безнаказано да пречи на  научната дейност  по изпълнение на договор.
Ще  настояваме пред МОН в бъдеще  Фондът да  не предоставя  правата на базова
организация на ИЯИЯЕ  на договори, в които участват членове на директорския  съвет.  
    Това дискриминационно решение   е особено  несправедливо  спрямо проф. дфн Светлана
Пачева, чиито трудови правоотношения с института бяха преустановени демонстративно
наказателно,  само  месеци след навършване на пределната по Устава на БАН възраст 68
години, при  близо 20 "вътрешни лица",  значително по-възрастни от нея. Сред тях е и член
на  директорския съвет, доцент  на  70 години без 2 месеца. Аз се питам - ако все пак
членовете  на УС на БАН се решат и  заставят  директора на ИЯИЯЕ да изпълни  собственото



им  решение  от 28.02. относно лицата в трудови правоотношения с ИЯИЯЕ в нарушение на
Устава  - и  на бъдещите  пенсионери  ли  ще бъде отказвано командироване по договори? 
  
 "Мотивите са, че външните за ИЯИЯЕ-БАН лица не се отчитат в системата SONIX и не
допринасят по никакъв начин за престижа на института и повишаване на неговата субсидия".
  
   Мотивите, формулирани в едно изречение, всъщност съдържат 2  различни твърдения:
а)   (не)отчитането в SONIX и (не)допринасянето  към  субсидията  се основава на 
решение на ОС на БАН,  цитирано от директора Георгиев, но той  е спестил необходимото  в 
случая уточнение:    Институтът има право да  включи за дадена година приносите на лица,  
пенсионирани същата година, ако са отчетени в системата SONIX.   По това правило  в  
SОNIX,  съответно в отчета на ИЯИЯЕ за 2018,  е отчетена  дейността на чл.-кор. В. Петкова 
и проф. дфн С. Пачева.   Отчетени са техни публикации, цитати,   участия в Управителните 
съвети на  програми COST и в други международни сътрудничества.   Отчетен е  уъркшоп 
към една от тези програми,  проведен през февруари 2018 в София,  на който  изнесоха 
доклади  двама сътрудници  на ИЯИЯЕ-БАН  и един от ИМИ-БАН.  Отчетена е 
конференция, организирана от Института по теоретична физика в Сакле, Франция  в чест на 
монография от 1976 г. с 4-ма български  и 1 немски съавтори.  В SONIX,  в частност, 
фигурират   190  цитата на  публикации на ВП и СП  за 2018. Т.е.,  при общо 1250 (изчислени
с коригиращите коефициенти) цитата  в отчета на институт със  състав 108  учени, тези  две   
"външни за ИЯИЯЕ-БАН лица" са  осигурили  15%  от цитиранията на института  за 2018. 
       Погледнато обаче неформално,  част от дейността на пенсионирани преди 2018 "външни
лица"  също е допринесла за повишението на субсидията на ИЯИЯЕ, макар и косвено,  чрез
данните в SONIX на едно или повече "вътрешни лица". Така,   инициатор,  основен
организатор от българска страна и член на международния орг. комитет на споменатото
отчетено в SONIX мероприятие по COSТ http://theo2.inrne.bas.bg/~dobrev/QST-18.htm  e
проф. дфн В. Добрев, асоцииран член на ИЯИЯЕ към лаб. "Теоретична и математическа
физика" (ТЕЧ), пенсиониран 2017.  ВД е  и редактор на издадените от  Springer  през 2018
два  тома материали от  докладите  на  международната конференция QTS-X/LT-XII,
Quantum Theory and Symmetries with Lie Theory and Its Applications in Physics,
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-2179-5  проведена 2017 във Варна.   Списъкът  с
публикации  за 2018 на ИЯИЯЕ съдържа  9  заглавия  от това издание. Друг подобен пример
е проф. дфн Е. Христова,  асоцииран член на ИЯИЯЕ също към лаб. ТЕЧ, пенсионирана през
2017, която е   водещият автор  на статията,  избрана от НС за най-добро научно постижение
на ИЯИЯЕ за 2018 г. 
      Ако  след всичко изложено дирекцията на ИЯИЯЕ   продължава да счита,   че
"външните   лица" не са допринесли за повишаване на субсидията,  получена тази година, то
тогава   ИЯИЯЕ  би  трябвало  незабавно да възстанови  на БАН съответната  на техните
приноси част от нея  по компонент К2,  която да бъде разпределена за други институти,  като
своевременно бъде уведомена Финансовата комисия към ОС на БАН. 
 
  б)  Единодушното  мнение на въпросния директорски съвет,  означава, че и трима  "външни
лица", членове на САЧК (чиито ежегодни отчети   са неразделна част от отчета на
академията), са сред "недопринасящите  по никакъв начин за престижа" на институт с
приставка "-БАН". Е, не всеки може да "прослави" института си, както трима членове на
въпросния съвет, и то  на национално ниво,  с изучаването на  "качествени мелнишки вина"...
   Странно е, че тези,  вече не толкова млади,  колеги все още не са разбрали -  дали  работата
на един учен  допринася за престижа на  института му  не се преценява от  дирекции,  а от
международната   научна общност и се изразява,  в частност,  с  цитирания на публикациите
му, покани за  доклади на конференции, покани за участие  в управителните съвети на
европейски проекти  и т.н.  Ако ИЯИЯЕ в лицето на лаб. ТЕЧ  нямаше висок международен
престиж, международната петиция в защита на БАН през 2010 (инициирана и организирана
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от няколко души от лаб. ТЕЧ, между тях  - 4-мата  обсъждани)  нямаше да  получи толкова
внушителна подкрепа.   http://www.nauka2018.com/elpart/nauka2010/science/index_bg.php 
     Само преди дни във Варна приключи поредната  XII международна конференция на  лаб.
ТЕЧ "Lie theory and its applications" със 75  участника от 24 страни.    Инициатор и основен
организатор на тези конференции,  провеждани всеки 2 години,  също е   В. Добрев. През
годините в тях  взеха  участие редица световно известни учени -  математици и  физици-
теоретици.  Много млади колеги от ИЯИЯЕ, както   и от Катедрата по теоретична физика на
ФзФ на СУ,  са изнесли първите си доклади именно на някоя от тези конференции.  Самият
Л. Георгиев има  няколко публикации, издадени  в материали на тези конференции,
благодарение на  възможността, предоставяна от В. Добрев  на всеки колега, пожелал да
изнесе доклад.   Тазгодишната конференция ще влезе в отчета на ИЯИЯЕ  за  2019 и
съответно  ще допринесе за  субсидията му. Престижът на ИЯИЯЕ  в чужбина е изграден и се
поддържа и благодарение на конференции като тази.  Но да оставим   на Ръководството на
БАН да разясни  на избрания от тях  директор на ИЯИЯЕ  дългосрочните   ефекти  на всяка
подобна конференция  за устойчивото развитие и международния престиж   на академията. 

    Още преди година  в изказване на заседание в  САЧК за отчета на БАН за 2017 г.
критикувах въпросното решение   на ОС на БАН  като твърде неразумно  С това  решение
институтите са демотивирани   да предоставят статут на асоциирани членове на  все още
активни пенсионирани служители, които в действителност допринасят за БАН  в
статистиките на световните бази данни.  Мисля, че е крайно време това решение  да бъде
преразгледано  и  прецедентът  с ИЯИЯЕ  е подходящ повод за това.  Изобщо, правата и
задълженията на асоциираните сътрудници, както и задълженията към тях на институтите,
към които се числят, би трябвало да бъдат уточнени и много по-подробно разписани в
Устава на БАН. Това се отнася и за членовете на САЧК, тъй като, например, в ИЯИЯЕ, това
не им дава автоматично статута на асоциирани членове.  

"... съгласно правомощията, които имам като Ръководител на базовата организация, не
смятам за необходимо и целесъобразно да нареждам на лица на възраст над 70 години да
изпълняват дейности за института, включително и по договори с ФНИ, в Канада, САЩ или
Европа", при това със застраховки с несериозно покритие 1000-5000 евро."
       Покритието  на приложените към докладите застраховки на двете лица над 70 години
(ВП и ВД), в действителност   бяха  до 10 000 евро.  Ако в ИЯИЯЕ  е въведено определено
изискване  за   здравните застраховки  на  хората  на възраст над 70 години, то това би
трябвало да бъде  публично обявено, тъй като засяга и  значителен  брой  сътрудници на щат.
В случая директорът  би трябвало  просто да върне докладите за командировки за двете лица
над 70 години  на другия ден след подаването им с   резолюция за застраховките. 
     Участниците  в  договори    изпълняват   задачи по  утвърдената от Фонда  програма, и,
разбира се,   не им е необходимо   някакво  "нареждане".   Като представител на  базовата
организация директорът има  чисто технически  административни задължения.  
      Озадачаваща е и  логиката на  директора Георгиев,  който  счете за целесъобразно все пак
да  изплати, макар и със закъснение,  възнагражденията по  договора   за получените научни
резултати,  а  същевременно  смята за нецелесъобразно  тези резултати да бъдат  представени
в доклади пред международната научна общност?! 
 
 "Не на последно място, не смятам, че дейността в чужбина на някои пенсионирани бивши
служители на ИЯИЯЕ-БАН изпълнява ключова роля или е от изключителна важност за
работата на института, включително и при изпълнение на научната програма по договори  с
ФНИ.
      Директорът  Георгиев  няма нито   пълномощията,  нито професионалната квалификация,
да оценява   изпълнението  на научната програма  по конкретния  договор. 
      Същевременно,  горното  мнение  не е изненадващо, предвид  обявения  от доц. Георгиев
основен приоритет за  развитието на ИЯИЯЕ -  изграждането на  " Национален циклотронен
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център", т.н. "конгломерат между изследователски институт (ИЯИЯЕ)  и стартираща
социална фирма”. Като член на дирекцията Л.  Георгиев  е съавтор на няколко популярни
статии  за бъдещия циклотрон, разказвани на  конференции у нас и в чужбина и от  2012
неизменно е включван като член на  договорите  към ФНИ  свързани с  циклотрона.
Очевидно, именно тази  дейност  новото-старо ръководство счита за  ключово важна за
института. За тях  фундаменталната наука, в частност,  на лаб. ТЕЧ,  има само
представителна "за  навън" стойност,   а реално, още от началото на втория мандат на Д.
Тонев,  лабораторията е подложена  на пълно маргинализиране. 
(На цветист  южнобългарски жаргон това звучи така:  "Аз тия теоретици ще ги шитна"...)

„Мога да гарантирам, че ИЯИЯЕ-БАН разполага с достатъчно квалифицирани служители в 
трудови правоотношения с института, които могат да представят научните постижения на 
ИЯИЯЕ-БАН навсякъде в страната и чужбина.“

      Научните постижения на ИЯИЯЕ са постиженията на отделните учени,  независимо дали
са на щат или не.  Загадка е,  кои ли са тези квалифицирани служители, които биха могли  да
изнесат  докладите по  работите на  "външните лица", ако организаторите на  конференции
вземат, че се доверят на гаранцията  на  доц.  Георгиев...  Изглежда, че  директорът на един
от най-големите институти в БАН  не съзнава, че участието с доклад на   конференции в
чужбина става по   покана или по преценка  на организаторите, а не по нареждане на някой
началник  - все пак, живеем в други времена...  
    Особено абсурдна е   директорската теза  в случая на  командировката на проф. В. Добрев. 
Той е един от водещите учени в България по темата на въпросната конференция: "XI
International Symposium “Quantum Theory and Symmetries”. По време на конференцията ще се
състои заседание на постоянния комитет (Conference Board) на тази серия конференции.
Проф. Добрев е член-основател на тази серия (през 2000г.), а от 2014г. е председател на този
комитет и е длъжен да води това заседание.
     Конференцията в Ереван, за която чл.-кор. В. Петкова има поканен доклад,  е  от
поредица, организирана от Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна.
Тази година тя се провежда в Армения.  Според сайта на БАН, наскоро Председателят на
БАН  е бил   на посещение в  Дубна  и  на среща с Председателя на ОИЯИ (физик теоретик) е
отбелязал, че "ОИЯИ е приоритетен научен партньор на Българската академия на науките".
Как ли би реагирал акад. В. Матвеев на казуса, сътворен  от дирекцията на ИЯИЯЕ-БАН...
        Но най-озадачаващото е - как   14  члена на УС на БАН  предпочетоха за директор нa
академичен институт, човек с толкова  неадекватни  представи за организацията на научната
дейност у нас и в чужбина.

По т. 4 от Отговора, която засяга кадровата политика на ръководството на ИЯИЯЕ:

     Ще се въздържа да коментирам  дългия  директорски изблик на   възмущение  от
"арогантното изземане на  функциите му  на ръководен орган от  чл.-кор. Нисимов,
позволил си  да предлага конкурси  за сътрудници в ръководената от него лаборатория,
каквото право му е дадено по два от трите варианта на Правилника по ЗРАС на ИЯИЯЕ. 
Още повече, при факта на крайно неблаговидното поведение на доц. Георгиев във връзка с
един  проведен преди 2 години  конкурс за професор http://www.nauka2018.com/INRNE-
45/Docs/index-2.html  Но се налага  да припомня  на  днешния директор, че  неговият подпис
като член  на НЖ на онзи конкурс стои под препоръката към  НС и директора на ИЯИЯЕ да
бъде обявен още един конкурс за  'професор' за класирания с 1 глас по-малко на второ място
кандидат.
    След пенсионирането на 7 души в лаб. ТЕЧ останаха  на пълен щат 4 професора - на
възраст 70, 69 (член-кореспондент),  65 и 64 години,  5 доцента (вкл. две  жени, дфн)  3-ма гл.
асистенти и 1 физик в дългосрочна командировка в Германия; на 1/2 щат са 1 доцент и 1
физик.  До края на годината всички професори ще  бъдат на възраст над 65 години. 

http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/index-2.html
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Отхвърленият от Тонев&Георгиев  блестящ млад физик д-р Веселин Филев,  сега допринася
активно за престижа и за повишената субсидия на ИМИ-БАН. Други,  обезкуражени от
отношението на ръководството на ИЯИЯЕ,   млади хора с  докторантури в областта на
теоретичната физика,   се разпиляха по разни  вузове и частни фирми.  В ИЯИЯЕ расте
единствено циклотронната лаборатория, макар и без работещ циклотрон. Ако съдим по
досегашната кадрова политика, “научно-фирменият конгломерат” НЦЦ  по същество се
готви да замени  академичния  широкопрофилен  институт ИЯИЯЕ. 
     Професорската "конфигурация" в ИЯИЯЕ, резултат от кадровата политика на дирекцията,
е следната:  В института има 12 професори на щат, което е 11% от научния състав, при
средно 15%  в БАН, т.е., в ИЯИЯЕ би могло да има поне 16 професора,  стига да има хора,
удовлетворяващи  минималните изисквания  (вече и национални) за длъжността.  От 12
професора  11 са  мъже,  8 от тях  са на възраст  над 65  години, а 6 от тези 8, т.е., половината
от професорите в ИЯИЯЕ,  са над 70 години. Между тях е професор на 77 години и член-
кореспондент на 75 - все още в трудови правоотношения с ИЯИЯЕ-БАН.  Без  професори са
няколко лаборатории, в които има   поне по един  доцент,  покриващ отдавна изискванията за
длъжността 'професор'; най-яркият пример е   блестящият учен доц. Г. Султанов,
ръководител на  лабораторията, свързана с експериментите в ЦЕРН. Не се открива конкурс и
за доц. дфн П. Грудев,  ръководител на лаборатория,  свързана с безопасността на АЕЦ.
Напротив,  дирекцията и НС направиха всичко възможно, за да забавят и предотвратят почти
с 1 година  защитата на дисертацията му  за доктор на науките,  за да може  доц. Тонев "да
изкласи"  в края на  втория си мандат за професор без защитена дисертация за степента.   
      Директорът Георгиев  мери  бройките професори по лаборатории, но не отчита  приноса
на отделните лаборатории, а  той далеч не е "балансиран". Не случайно, тази година
предишният директор  "засекрети" обичайната за всеки ежегоден отчет на ИЯИЯЕ кратка
сводка за публикациите и цитатите по лаборатории. Тази информация, се съдържа в общите
списъци за института,  и  малко по-трудно, но може, да се извлече. Например, за 2018 г.  лаб.
ТЕЧ   е осигурила 44% от  цитиранията   в отчета на ИЯИЯЕ.
    Институтът  няма да стане по-силен,  ако поддържа изкуствен  баланс на академичните
длъжност по измислени критерии. Това единствено дава още един лост на едно
недобросъвестно ръководство да манипулира, изнудва, корумпира и държи в подчинение и
страх сътрудниците. 
     В дългата история на ИЯИЯЕ традиционният превес на хабилитирани учени в най-
силната и международно разпознаваема лаб. ТЕЧ  не  е   дразнел никого, а  се е възприемал
за естествен и заслужен.   Само, че тогава институтът се оглавяваше от академици и   член -
кореспонденти. Днес  Ръководството  на БАН  предпочита доценти-мениджъри пред
професори-изявени учени. А сега  прехвърля горещия картоф,   кой знае защо, на САЧК,
макар, че на   Събранието  бе отказана даже възможността да изслуша кандидатите за
директор на ИЯИЯЕ. 
       Неотдавна г-н Тонев си е позволил публично да изнудва и заплашва ОС на БАН с
"примера на НИМХ" при плах опит от залата да се оспори  избирането на втори
представител на ИЯИЯЕ в УС на БАН. Това е другият зам.-директор,  доц.  Н. Гутев, който
отива   на мястото на доц.  Георгиев, пратен преди 3 години  в УС  от  Д. Тонев   да изработва
поста си на негов бъдещ приемник. С всички тези рокади и евентуални 4 директорски
мандата на хоризонта, г-н  Тонев  си е осигурил възможността  да се разпорежда  с  ИЯИЯЕ
като с частен бизнес почти до пенсия...
      
    При това ръководство Теоретичната физика  няма  бъдеще  в ИЯИЯЕ.

      26.06.2019                                                                              чл.-кор.   В. Петкова

PS Kъсно следобед на 25.01. директорът  е благоволил да парафира (единствено) заповедта
за командировката на чл.-кор. Е. Нисимов, изготвена  на другия ден   за броени часове...


