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                                  До Общото събрание на БАН 

                                               До Събранието на член-кореспондентите и академиците в БАН 

                                                                  До Председателя на БАН  акад. Юлиан Ревалски 

                                                                               Копие до: 

                                                   акад. Никола Съботинов – бивш председател на БАН 

СТАНОВИЩЕ 

на  синдикална секция на КТ «Подкрепа» към Институт за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН,  

изразено посредством председателя на синдикалната  секция  на КТ «Подкрепа» в 

ИЯИЯЕ   д-р Богдан  Г. Димитров, електронен адрес: dimitrov.bogdan.bogdan@gmail.com    

ОТНОСНО  крайно отрицателна оценка на кадровата политика в ИЯИЯЕ, провеждана от 

сегашното  Ръководство на ИЯИЯЕ  с директор проф. д-р Димитър Тонев (и неговия 

екип) и ПО ПОВОД предвидените разисквания за 25 октомври 2018 г. на съвместно 

заседание на  ОС на БАН и на Събранието на член-кореспондентите и академиците 

относно кадровата политика в Българската академия на науките  

        Уважаеми  членове  на ОС на БАН, чл.-кореспонденти и академици на БАН,   

                                          Уважаеми  акад. Ревалски,  

   Синдикалната секция към КТ «Подкрепа» в ИЯИЯЕ-БАН изразява своето крайно 

негативно отношение към кадровата политика в ИЯИЯЕ, провеждана от екипа на 

сегашния директор проф. Д. Тонев, изразяваща се в  

 -  отстраняване (чрез «дисциплинарни» уволнения) на  по-активните членове на 

синдикалната секция, какъвто е случая с «дисциплинарното» уволнение на д-р Стоян 

Кадалев от началото на 2018 г. Уволнението на д-р Стоян Кадалев е 

дискриминационно, защото само за него е извършвана справка дали идва навреме на 

работа или не.  Следва да се отбележи, че д-р Стоян Кадалев е един от водещите 

специалисти по тематика "Безопасност на ядрени реактори", бил е също ръководител 

на аварийния екип в ЯНЕУБ (Ядрена научно-експериментална учебна база ) към ИЯИЯЕ, 

като се е справил много добре с аварийна ситуация при наводннение на ЯНЕУБ през м. 
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май 2014 г. След неговото уволнение,  при сходно наводнение на приземния етаж в 

ЯНЕУБ през юли 2018 г. няма адекватна реакция на ръководството на ИЯИЯЕ.    

- широка и позорна «известност»  за ръководството на ИЯИЯЕ имаше  също и след 

незаконните  дисциплинарните уволнения през 2015 г.  на д-р Господин Божиков и д-р 

Стоян  Мишев (квалифицирани специалисти съответно по радиохимия и ядрена 

физика, защитили своите дисертационни трудове в ОИЯИ-Дубна, Русия) заради тяхното 

несъгласие с политиката на ръководството на ИЯИЯЕ за неизплащане на дължимите 

пенсионни осигуровки за работещите в ОИЯИ-Дубна български специалисти. 

Съществено е да се отбележи, че незаконосъобразността и на двете уволнения беше 

доказана от най-висшата съдебна инстанция в Република България – Върховният 

Касационен Съд (ВКС).  Проблемът за незаконно (по мнението на видни юристи) 

неизплащаните пенсионни осигуровки, от което пострадавши се явяват десетки 

изпратени от ИЯИЯЕ на работа в ОИЯИ –Дубна български специалисти, получи 

обществен отзвук в пресконференция на БТА още през декември (14 дек.) 2014 г., а 

също и в две предавания на БНР от края на 2017 г.  и началото на 2018 г. – линкове 

съответно http://bnr.bg/horizont/post/100908808/rabotnici-obviniha-adrenia-institut-na-

ban-v-trudovi-represii  (проведено на 14.12.2017 г.)  ,  а също и  

 http://bnr.bg/horizont/post/100938752/oditnite-dokladi-na-instituta-za-adreni-izsledvania-

kam-ban-konstatirat-nesaotvetstvia-prez-2013-a  ( проведено на 27 февруари 2018 г. ) Би 

следвало да се отбележи и абсурдността на уволнението на д-р Г. Божиков – само две 

години след неговото уволнение, през 2017 г. ръководството на ИЯИЯЕ пуска обява на 

сайта http://jobs.bg , че търси да назначи специалисти-радиохимици. В същото време, 

уволненият несправедливо д-р Божиков не само има научна степен по радиохимия, 

придобита в известен московски университет, но и работи в ОИЯИ-Дубна в колектива 

на световно-известния руски академик Юрий Цолакович  Оганесян, един от 

създателите на научното направление по синтез на свръхтежки елементи.  

- принуждаване на голям брой квалифицирани научни кадри да напуснат института. 

Списъкът е твърде голям – според изнесени от самия директор проф. Д. Тонев данни в 

интервю за независима телевизия, само за  2017 г. броят на напусналите ИЯИЯЕ 

специалисти е 7 човека, като от 2011 г. насам институтът е бил напуснат от близо 50 

човека! 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 във 

второто предаване по БНР на 27.02.2018 г.), че «когато един институт е силен (?!), 

http://bnr.bg/horizont/post/100908808/rabotnici-obviniha-adrenia-institut-na-ban-v-trudovi-represii
http://bnr.bg/horizont/post/100908808/rabotnici-obviniha-adrenia-institut-na-ban-v-trudovi-represii
http://bnr.bg/horizont/post/100938752/oditnite-dokladi-na-instituta-za-adreni-izsledvania-kam-ban-konstatirat-nesaotvetstvia-prez-2013-a
http://bnr.bg/horizont/post/100938752/oditnite-dokladi-na-instituta-za-adreni-izsledvania-kam-ban-konstatirat-nesaotvetstvia-prez-2013-a
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винаги има хора, които завиждат и се опитат по някакъв начин да пречат, може би за 

да покажат, че те също са важни.», а също и неверните твърдения на директора Тонев 

(изразени по време на ОС на учените в ИЯИЯЕ през май т.г.), че причината за 

напускането на   част от специалистите е в «по-високите заплати  над 3000 лв. в IT 

сектора» (?!). Не по-високите заплати, а нетърпимата атмосфера в института 

(административен тормоз, липса на перспективи за кариерно развитие) са основната 

причина за напускането от страна на по-голямата част от специалистите.  

- «финансови привилегии» за директорския екип на ИЯИЯЕ – съгласно тематичен 

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

http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/Audit-2014/Audit-Report_INRNE-2014.pdf , 

«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».  И досега остава неясен факта, 

дали след направения одит и установяването на  неправомерно взетите от 

ръководството заплати за втора длъжност, тези средства са върнати на БАН? 

- неравностойно финансово третиране на работещите в ИЯИЯЕ служители и учени – 

според доклад 74-02-955/25.07.2018 г. на член-кореспондент В. Петкова и член –

кореспондент Е. Нисимов (линк  http://www.nauka2018.com/INRNE-

45/Docs/BAN/Doklad_do_US-BAN_2018_chl-kor_VP-EN.pdf  ) – «допълнителното 

финансиране за несъществуващи сътрудници », «огромен брой «виртуални души» 

(близо 100), при деклариран щатен състав (289) служители в института, за които се 

получават средства от субсидията »  

- небалансирано представителство в ОС на БАН – там  ИЯИЯЕ е представен само от 

членове на Напрaвлениe «Ядрена физика» (ЯФ),  в което са лабораториите на 

Директора и на Председателя на НС чл.-кор. Чавдар Стоянов.  

- политика на «избирателно пенсиониране» на неудобните и критикуващи  

ръководството на ИЯИЯЕ учени и непенсиониране на тези 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. Съгласно цитирания 

по-горе доклад,  в ИЯИЯЕ понастоящем има 17 хабилитирани сътрудници, надхвърлили 

с повече от 1 година пределната възраст по Устава на БАН, но които продължават да 

заемат академичните си длъжности доцент, професор. При настоящ състав на Научния 

съвет (НС) 19 човека,  9 човека от тези хабилитирани сътрудници влизат в състава на 

НС, като самият председател на НС член-кореспондент проф. Чавдар Стоянов е 

надхвърлил с над 4 години (!)  пределната възраст за пенсиониране от 70 год. за член-

кореспонденти. По този въпрос  от страна на предишния председател на синдикалната 

http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/Audit-2014/Audit-Report_INRNE-2014.pdf
http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/BAN/Doklad_do_US-BAN_2018_chl-kor_VP-EN.pdf
http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/BAN/Doklad_do_US-BAN_2018_chl-kor_VP-EN.pdf
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секция са правени обръщения към Ръководството на БАН, но е получаван 

несъстоятелния отговор, че такова пенсиониране  би представлявало дискриминация 

по възраст. Последното   обаче не е вярно, тъй като по своята законодателна същност 

представлява едно явно нарушение на Кодекса на труда на РБ и на Устава на БАН.  

Сред пенсионираните учени са проф. Владимир Герджиков (края на 2016 г.), създател и 

дълги години ръководител на международно-известна българска научна школа по 

интегрируеми системи и нелинейни уравнения, а също и проф. Ана Георгиева, 

дългогодишен ръководител също на международно известна научна школа по 

теоретична ядрена физика.  Пенсионирането на тези учени е дискриминационно, тъй 

като те са по-млади от много други учени като чл. кор. проф. Ч. Стоянов, проф. Трою 

Троев и други, които не са пенсионирани. Политиката на ръководството на ИЯИЯЕ на 

«избирателно пенсиониране»  на активно работещи учени, неподдържащи 

сегашното ръководство на ИЯИЯЕ  продължава и понастоящем-само преди няколко 

месеца беше пенсионирана и проф. дфн Светлана Пачева, участник в международни 

научни проекти.   

- От 2012 г. в ЯНЕУБ няма ръководител на отдел "Механичен" и има само един механик. 

Ръководителят на отдел "Енергетичен" в ЯНЕУБ е пенсиониран през 2018 г., но с 

неговата или с по-висока квалификация от неговата не е назначен нов човек. 

Инспекторът по безопасни условия на труд в ИЯИЯЕ инж.-химик Христина 

Александрова е пенсионирана през 2017 г.. Тя е с висше техническо образование, което 

е изискване да се изпълняват задълженията й.  Нейните функции сега се изпълняват от 

служителка, която няма техническо образование и квалификация. Много длъжности в 

ЯНЕУБ са незаети или съкратени, а се назначават хора на длъжности, които по 

Правилник не са отбелязани, че ги има по щата на ИЯИЯЕ - например: служител по 

"ПР", назначени са повече от една юристка, в ИЯИЯЕ има повече от двама заместник 

директори и др.   

-обструкции от страна на ръководството на ИЯИЯЕ по отношение назначаването на 

млади перспективни кадри (д-р  Веселин Филев, работил в изследователски центрове в 

САЩ и Западна Европа, отказано му е назначение в ИЯИЯЕ  с абсурдния «мотив» от 

страна на зам.-директора Л. Георгиев «Лаборатория «ТЕЧ» вече е окомплектована!» 

и въпреки застъпничеството на колектива на Лаборатория «Теория на Елементарните 

Частици» - линк http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/index-4.html#Kazus-VFilev ), 

а също и необявяване на конкурси за млади учени (д-р Кирил Христов – линк 

http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/index-4.html ); обструкции от страна на 

ръководството на ИЯИЯЕ при обявяване конкурс за професор (доц. дфн Недялка 

Стоилова – линк  http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/index-2.html  ).   

- проява на двойнствени и абсурдни «критерии» от страна на ръководството на ИЯИЯЕ 

при  освобождавания на отговорни служители от института  и замяната им с други. Така 

например, предишният председател на синдикалната секция  на КТ «Подкрепа» в 

http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/index-4.html#Kazus-VFilev
http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/index-4.html
http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/index-2.html
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ИЯИЯЕ г-н Димитър Керанов е с висше полицейско образование /съгласно 

изискванията на длъжността "ръководител отдел "Физическа защита и сигурност" на 

ЯНЕУБ"/. През 2014 г.  обаче  той е освободен от работа,  като  на негово място е 

назначена служителка със средно образование и неотговарящо като специалност на 

заеманата длъжност.  Би следвало да се отбележи една от основните причини за 

освобождаването  на г-н Керанов – неговите над 20 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.  

-аналогичен случай на преследване на профсъюзни членове е и случая с г-жа Йорданка 

Николова,  член на синдикалната секция и бивша завеждаща  "Човешки ресурси" в 

ИЯИЯЕ. Тя  е освободена от работа с промяна на длъжностната характеристика и 

изискване да има висше образование.  На нейно място е назначена служителка с висше 

образование, но освен това се създава  отдел "Човешки ресурси"  с назначена  още 

една служителка. Докато г-жа Йорданка Николова се е справяла сама със задачите си 

при по-голяма численост на ИЯИЯЕ, сега при почти двойно по-малък състав на ИЯИЯЕ 

са назначени две служителки.   

- изключително добросъвестната служителка г-жа Даниела Димитрова - деловодителка 

в ИЯИЯЕ е наказана по административен ред за "липса" на оригинал на протокол от 

заседание на Научния съвет, но този документ е трябвало да се съхранява в НС.  СС на 

КТ «Подкрепа» счита, че по този начин е избегнато да се търси отговорност от 

председателя на НС - чл. кор. Ч. Стоянов и наказанието на Д. Димитрова е  неморално 

по своята същност.  

-ръководството на института не  назначава подходящия административно-технически 

персонал – има случаи на явяване на работа в нетрезво състояние (без това да се 

санкционира, тъй като отново се касае за лица, приближени на това ръководство), 

неспазване на работното време; служители от юридическия отдел работят паралелно 

както в ЦУ на БАН (или дори в други институти), така и в института – задава се въпрос 

защо това е необходимо с оглед качественото изпълнение на служебните задължения;    

- скандална и компрометираща ИЯИЯЕ «известност» придоби случая «Росен Пенев», 

назначен в ИЯИЯЕ през 2012 г.  на неясно каква длъжност и с неясни за останалите 

служители на ИЯИЯЕ функции. За същия са постъпили данни от МВР, че е с 

криминални регистрации по повод опит да влезе в охранявания обект ЯНЕУБ на 

ИЯИЯЕ. Независимо от тези данни обаче, през м. декември 2013 г. г-н Росен Пенев е 

бил включен в заповед на директора за извършване на инвентаризация на 

имуществото, водещо се на отдел "Физическа защита и сигурност на ЯНЕУБ". Едва след 

като тогавашният ръководител на отдел "ФЗС" е изготвил доклад за това, че от МВР 

има данни за криминални регистрации на г-н Росен Пенев, е била изготвена нова 

заповед за членовете, които ще извършат инвентаризация на отдел "ФЗС" за 2013 г. Г-н 
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Росен Пенев е напуснал по свое желание работата си в ИЯИЯЕ през 2014 г., но преди 

това е бил толериран от помощник-директора по административната дейност на 

ИЯИЯЕ да заеме длъжност, изискваща боравене с класифицирана информация. ДАНС 

и ДИКСИ обаче са отказали достъп на лицето Росен Пенев до класифицирана 

информация. 

- провеждане на репресивна кампания с цел отстраняването на сегашния председател 

на синдикалната секция на КТ «Подкрепа» в ИЯИЯЕ -  (незаконосъобразно) 

непризнаване на докторската му степен, придобита в московски университет;  

назначаването от страна на НС на ИЯИЯЕ на незаконна «индивидуална» атестация (в 

нарушение на Правилника за дейността на ИЯИЯЕ), изолация и непрехвърляне в никоя 

лаборатория на ИЯИЯЕ  и др. (линк http://www.nauka2018.com/INRNE-

45/Docs/BAN/Protest_BDimitrov.pdf )  

     Следва да се има предвид, че по всички споменати случаи от страна на 

пострадавшите учени и служители на ИЯИЯЕ са писани многобройни доклади до ЦУ на 

БАН и до Председателя на БАН. В почти всички случаи, БАН не дава никакви отговори 

на поставените проблеми и сигнали за нарушения, ясно демонстрирайки че предвид 

«концепцията» за академична автономия, ЦУ на БАН не разполага със съответни 

контролни органи и най-вече структури, които да налагат санкции.  

      В заключение, на основата на представените по-горе факти, СС на КТ «Подкрепа» 

прави извода, че провежданата от ръководството на ИЯИЯЕ кадрова политика и през 

двата мандата на директора Димитър Тонев може да бъде охарактеризирана като 

особено деструктивна и вредна.  

    Моля представените факти да бъдат взети под внимание от членовете на ОС на БАН 

и от Събранието на член-кореспондентите и академиците в БАН.  

                                                                                    

                                                                                  С уважение:  

                                                                                                                 д-р  Богдан Г. Димитров  

                   Председател на Синдикална секция на КТ «Подкрепа » към ИЯИЯЕ-БАН 

http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/BAN/Protest_BDimitrov.pdf
http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/BAN/Protest_BDimitrov.pdf

