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ОТНОСНО :  скандалното участие на представител(и) на предишното ръководство 

на ИЯИЯЕ (2010 – 2018 г.)  в  провеждания от УС на БАН през февруари  2019 

г.  конкурс за избор на нов директор на ИЯИЯЕ   

                                     Уважаеми членове на УС и на ОС на БАН,  

                                                Уважаеми акад. Ревалски,  

                                               Уважаеми колеги от ИЯИЯЕ,  

  Синдикалната секция (СС) на КТ «Подкрепа» е  обезпокоена от кандидатурата на 

представители на сегашното ръководство на ИЯИЯЕ в новия конкурс за директор 

на ИЯИЯЕ, след 8-годишно  неуспешно и изпълнено с най-различни сериозни 

mailto:dimitrov.bogdan.bogdan@gmail.com


нарушения управление в продължение на два пълни мандата. Най–

неопровержимото потвърждение за тези сериозни нарушения е  направеният  от 

отдел «Вътрешен одит» на БАН тематичен одитен доклад от май 2014 г. 

(линк  [1])) (т.е. още в края на първия мандат на  директорския екип на ИЯИЯЕ), 

при което са установени:  

1.      «несъответствия в плановата численост на представените поименни 

разписания»;  

2.      «брутният ФРЗ в щатното разписание е значително завишен»;  

3.      «представени са неверни данни за персонала и начислените средства 

за работна заплата»;  

4.      «издавани са заповеди за неплатен отпуск от Директора за предходни 

периоди, включително и когато не е заемал този пост » и др. Същата 

констатация е направена и в отговор на Изпълнителна Агенция «ГИТ» [7], а 

също и в сигнал до НАП [8].  

    Като резултат от направената проверка, още през юли 2014 г. една от 

препоръките на одитиращите е била «за извършените нарушения, 

Ръководството на БАН да прецени необходимостта от търсене на 

дисциплинарна отговорност от Директора на ИЯИЯЕ » [2]. Това не е 

направено от предишното ръководство на БАН с председател акад. Стефан 

Воденичаров, като цели 3 години  и половина съзнателно ръководството на 

БАН и на ИЯИЯЕ не са осигурявали достъп до този одит. Последното стана 

възможно едва в началото на 2018 г. със съдействието на журналисти.  Следва 

да се направи важното уточнение, че за всичките споменати нарушения 

отговорност носи не само директорът Тонев, но и целият директорски екип, а 

именно:  доц. Лъчезар Георгиев (зам. - директор), доц. Николай  Гутев (зам. 

- директор), инж.  Владимир Башев (пом.-директор) и доц. Мария 

Манолова (зам.-директор).   

     През тези 8 години на двата мандата на директорския екип: 

- от страна на ръководството на ИЯИЯЕ грубо бяха погазвани  законовите норми на 

Кодекса на труда, като в най-голяма степен беше демонстрирано неуважение към 

сътрудниците на института, изразяващо се в: непредоставяне на работно 

облекло,  на профсъзната организация не бяха предоставени  важни документи, 

като винаги се използваха незаконни мотиви; грубо  бяха нарушавани правилата за 

категоризация на труда, като същите бяха изменяни без знанието на профсъюза 

(потвърдено от констатация на Изпълнителна агенция  «Главна инспекция по 



труда»  [5]); непрекъснато се правеха явни обструкции на профсъюза и не се 

признаваше (също незаконно) легитимността на неговия председател, като също се 

отправяха незаконни искания СС да посочи имената  на своите членове, в 

нарушение на КТ  (вж [6]) ;  ръководството на ИЯИЯЕ  бойкотираше опитите на 

профсъюза за съставянето на колективен трудов договор, от което особено бяха 

ощетени интересите на изпратените от ИЯИЯЕ специалисти на работа в 

Обединения институт за ядрени Изследвания (ОИЯИ)  в Дубна, тъй като 

чрез  такъв договор би могло да бъде решен един  важен проблем за пенсионните 

осигуровки на тези специалисти, от много години въобще неизплащани (линкове 

[3] и [4] – предавания на БНР, програма «Хоризонт»);  

- бяха предприети незаконни и репресивни уволнения на перспективни млади 

учени (д-р Стоян Мишев, д-р Господин Божиков)  ([9]- пресконференция на БТА на 

14 декември 2014 г.) само защото същите не са изпълнили незаконното искане на 

ръководството на ИЯИЯЕ  да подадат «доброволно» (?) заявления за ползване на 

неплатен отпуск, което е в явно противоречие с чл. 160, ал. (1) от КТ, където е 

записано: «(1) Работодателят по искане на работника или служителя може да му 

разреши неплатен отпуск». В тази връзка следва да се споменат станалите 

скандално известни заповед 3-61 от 03.05.2012 г. [10] и заповед 3-127 от 

11.08.2014 г. [11] на директора Тонев, които са в пълно нарушение на споменатия 

чл. 160, ал. (1) от КТ и по същество лишават  сътрудниците от ИЯИЯЕ на 

работа в ОИЯИ-Дубна от трудов и осигурителен стаж, предвид формулировката 

на чл. 160, ал. (3) [12] от КТ.  За отбелязване е, че този нерешен проблем би дал 

пряко отражение и на научното сътрудничество между ИЯИЯЕ и ОИЯИ-Дубна,  за 

което отговаря и зам.-директорът по научната част. За това, че  съществуват и 

други законови мерки извън споменатите в горецитираните заповеди красноречиво 

се показва в отговора на НАП  [13] от 10.02.2015 г., където се предлага спорният 

въпрос да се уреди с чл. 161, ал.1 от КТ и на основата на колективен трудов 

договор. Съществено е да се отбележи, че незаконосъобразността и на двете 

предприети от ръководството на ИЯИЯЕ уволнения на д-р Ст. Мишев и на д-р Г. 

Божиков беше доказана от  Върховния касационен съд (ВКС) [14].   

       Политиката на ръководството на ИЯИЯЕ на отстраняване чрез 

«дисциплинарни» уволнения  на  по-активните членове на синдикалната секция не 

спря и на доста по-късен етап. Такъв е случая с «дисциплинарното» уволнение на 

д-р Стоян Кадалев от началото на 2018 г. - един от водещите специалисти по 

тематика "Безопасност на ядрени реактори", ръководител на аварийния екип в 

ЯНЕУБ (Ядрена научно-експериментална учебна база ) към ИЯИЯЕ.  Следва да се 



отбележи  големия  брой висококвалифицирани научни кадри, които са 

напуснали  института по време на двата мандата на сегашното 

ръководство  –   само за  2017 г. броят на напусналите ИЯИЯЕ специалисти е 7 

човека, като от 2011 г. насам институтът е бил напуснат от близо 55 човека, от 

които най-малко 22 са учени! Сред тях са: перспективните млади специалисти 

Павел Детистов и д-р Лили Атанасова (защитила степента «доктор» извън 

ИЯИЯЕ),  главен асистент Александър Мишев от БЕО Мусала (понастоящем 

професор във Финландия),  д-р Николай Джурелов (отказано му да защити 

дисертация за научната степен «доктор на науките»), утвърдени специалисти като 

проф. Димитър Балабански и проф. Павел Петков (и двамата понастоящем на 

работа в известен и бързо развиващ се румънски изследователски 

център).  Синдикалната секция не приема популистките и абсурдни твърдения 

на зам.-директора по научната част доц. Лъчезар Георгиев (изразени в 

първото предаване по БНР на 14.12.2017 г.), че «когато един институт е силен 

(?!), винаги има хора, които завиждат и се опитат по някакъв начин да пречат, 

може би за да покажат, че те също са важни.»   

     - Друг аспект на деструктивната политика на сегашното ръководство, посочен в 

документа [15],  е  «избирателното  пенсиониране» на неудобните и 

критикуващи  ръководството на ИЯИЯЕ учени и непенсионирането 

на  учените от близкия, «приятелски кръг» на директора,  което представлява 

нарушение на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН за 

пределната възраст за прекратяване на трудовите правоотношения на учените в 

БАН. Така например, избирателно са пенсионирани активно работещи  и известни 

учени като: проф. Владимир Герджиков,  проф. Ана Георгиева,  проф. Светлана 

Пачева. Парадоксалното е, че тези известни учени са по-млади от други, отдавна 

навършили пределната възраст за пенсиониране като член-кореспондент проф. 

Чавдар Стоянов (понастоящем председател на Научния  Съвет (НС) на ИЯИЯЕ), 

проф. Трою Троев, проф. Х. Протохристов и др., които не само НЕ СА 

пенсионирани, но и  продължават да заемат ръководни  длъжности.    

-  Деструктивната кадрова политика се проявява  и в  кадровата 

неокомплектованост на редица звена [15].  Проблеми  има в  отдел 

"Механичен"  само с един механик, отдел «Енергетичен» на ЯНЕУБ с 

пенсиониран  ръководител през 2018 г. (без да е подсигурен заместник със същата 

или по-висока квалификация) , функциите на  инспекторката  по безопасни условия 

на труд в ИЯИЯЕ инж.-химик Христина Александрова (пенсионирана през 2017 

г.)  се изпълняват от ръководител на отдел «Човешки ресурси» - служителка без 



техническо образование.  През  2014 г. е пенсиониран ръководителя на  отдел 

"Физическа защита и сигурност на ЯНЕУБ"  г-н Д. Керанов (с необходимото за 

длъжността висше военно или полицейско образование), но е заменен със служител 

със средно образование (към датата на назначаването ) .  Основната причина за 

освобождаването  на г-н Керанов  са неговите  сигнали  до Главната Инспеция по 

Труда (ГИТ) и до Ръководството на БАН (в качеството му на председател на 

синдикалната секция) относно сериозни нарушения на условията на труд и 

трудовото законодателство в ЯНЕУБ.   

      Деструктивна и репресивна кадрова политика се проявяват не само спрямо 

ЯНЕУБ.  Дирекцията на ИЯИЯЕ отказва назначаването на млади перспективни 

кадри  (д-р  Веселин Филев, работил в изследователски центрове в САЩ и Западна 

Европа),  като отказът е направен с абсурдния «мотив» от страна на зам.-

директора Л. Георгиев «Лаборатория «ТЕЧ» вече е окомплектована!» 

[16].  Дирекцията непрекъснато създава най-различни конфликти и нарушаване на 

процедури по повод конкурси за професор [17],  по повод защита на дисертационни 

трудове за научната степен «доктор на науките» [20], срещу успешното развитие на 

млади учени [18],  не се признават научни степени, придобити в чужбина 

(например на д-р Богдан Димитров).  Репресивните методи на ръководството се 

проявяват и по отношение на спиране достъпа до институтските сървъри 

theo.inrne.bas.bg и  theo2.inrne.bas.bg  със станалата скандално известна заповед № 

88/28.05.2018 г. на директора Тонев.  Сървърите  активно  се използват от 

сътрудниците на Лаборатория «Теория на Елементарните Частици» в тяхната 

научна дейност, което е отразено в няколко официални заявления, подадени до 

дирекцията на ИЯИЯЕ. Споменатата  заповед  № 88/28.05.2018 г.  [19], формално 

основаваща се на Закона за личните данни и Европейския регламент (ЕС) 

2016/679, става повод за едно брутално  по своята същност деяние – 

противозаконно отнемане на компютъра-сървър на 2-ия етаж (стая 45Б) в 

сградата на Изчислителния Център, което няма нищо общо с цитираните 

закони, при това, без да бъде предупреден и в отсъствието на ръководителя на 

лабораторията чл. кор.  проф. Е. Нисимов.  Друго репресивно и незаконно 

действие  е взетото от Научния съвет на института (под силното влияние и 

зависимост на Дирекцията) през октомври 2018 г. решение за «индивидуално 

атестиране» на председателя на синдикалната секция (СС)  [21] c цел неговото 

отстраняване от института, което изрично е отбелязано в приложеното писмо на 

председателя на Федерация «НФТИНИ». Същественото в случая е, че споменатото 

решение за «индивидуална атестация» е в пълно нарушение на чл.53 от 

Правилника за дейността на ИЯИЯЕ.     



       - Особено сериозни са финансовите нарушения на ръководството на 

института, което е отбелязано още през 2014 г. в споменатия одитен доклад [1]. 

Констатирано е «2555 лв. от брутен ФРЗ, на длъжностите «доцент», 

представляващи повторно включени бройки на ръководството на ИЯИЯЕ 

(Директор, зам.-Директор и Научен секретар », а също и «4 допълнителни 

бройки за длъжност доцент, заемани от Директор, двама зам. – директори и 

научен секретар».  Казано с други думи,  в одитирания период ръководството 

на ИЯИЯЕ си е раздавало по ДВЕ ЗАПЛАТИ месечно!  Финансовите нарушения 

за съжаление не се ограничиха само с одитирания период, а продължиха на 

практика през целия период на управление на ръководството на ИЯИЯЕ. Така 

например, през май 2018 г. ръководството на института не даде никакви разяснения 

относно планираното от БАН-администрация  повишаване на работните заплати за 

всички институти. Поради това, актуализациите на заплатите бяха направени едва 

след написаното от СС на КТ «Подкрепа»  [22] открито писмо до директора на 

ИЯИЯЕ и до служителите и учените в ИЯИЯЕ от 27.04.2018 г.  за незабавна 

актуализация на възнагражденията.  Институтското ръководство обаче така и не 

предостави информация на своите служители относно това   

     А. Как се формира работната заплата на основата на компонентите К1, К2 и К3, 

посочени от БАН като критерии за диференцирането на субсидиите, получавани от 

отделните институти;  както се разбира и от доклада [24], например в субсидията за 

2017 г. не е включена допълнителна сума, която да зависи от публикации и цитати.  

  Б. Научният съвет на института въобще не е определил как би следвало да се 

разпредели увеличението на заплатите на ръководните кадри в института: 

директор, зам.-директори, пом.-директор по административно-стопанските 

въпроси, председател на Научния съвет, главен научен секретар.  

      Както се отбелязва в доклад [23] от 12.03.2018 г. на чл. кор. проф. В. Петкова и 

чл.кор. проф. Е. Нисимов, при деклариран щатен състав на ИЯИЯЕ от 289 човека, 

за които чрез БАН се получава държавната субсидия, около 100 човека са 

«виртуални души».  От тях около 55 човека са отдавна напуснали, 18 човека 

(например БРВ) са самофинансиращи се, 8 човека са на половин щат или са в 

дългосрочен неплатен отпуск. Известен е случаят с г-н Йордан Янев, млад 

специалист  изпратен на работа в ОИЯИ-Дубна от ИЯИЯЕ-БАН и работил там до 

2009 г., след това напуска ОИЯИ, а също и ИЯИЯЕ, но няколко години след 

това  се е водел в списъчния състав на института. В доклада  [24] също така е 

посочено, че в подробния финансов отчет на института липсва информация какви 

са били наличните средства в началото и в края на годината, а също и сумите във 



фонд «Развитие», където отиват приходите от наеми и отчисления по 

договори.  Има също и случаи от последните месеци, когато на учени с договори с 

ФНИ не са предоставяни своевременно финансовите отчети, необходими да бъдат 

представени на ФНИ (Фонд за Научни Изследвания).  В други случаи е 

забелязано  забавяне на изплащането на сумите по договори.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Споменатите многобройни нарушения на сегашното (от 2010 г. насам) 

ръководство на ИЯИЯЕ НЕ СА добра и НОРМАЛНА заявка за участие в нови 

избори, а евентуално  продължаване  на управлението на института по «старите 

традиции»  са особено разрушителни, предвид погазването и незачитането на 

закони и правила.   

      В тази връзка  СС на КТ «Подкрепа» към ИЯИЯЕ има следния въпрос към УС 

на БАН:  

       След като в нормалния цивилизован свят за всяка една длъжност има 

предварителни изисквания, които трябва да  бъдат удовлетворени, защо въобще се 

приемат документите на кандидат от управленски екип, без да е направен цялостен 

анализ на управленската дейност на този екип и да е дадена положителна оценка на 

това управление?    

     Синдикалната секция на КТ «Подкрепа» в ИЯИЯЕ-БАН ясно и недвусмислено 

заявява своето становище по повод участието на представител на предишното 

ръководство на ИЯИЯЕ-БАН в изборите за директор-2019 г., което е прието на 

събрание на СС на 5 ноември 2018 г., а именно:  СС счита, че направените от 

ръководството на ИЯИЯЕ многобройни нарушения по време на двата мандата 

на управление (2010-2018)  не оправдават участието на представител на това 

ръководство в конкурса за избор на нов директор на ИЯИЯЕ.     

05 февруари 2019 г.                                                  С уважение,   

                                                                                            д-р Богдан Димитров 

                                             Председател на СС на КТ «Подкрепа» в ИЯИЯЕ-БАН      
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