До: УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН
Копие до: СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ
И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от член-кореспондент Емил Нисимов, ръководител на Лаборатория
„Теория на елементарните частици“ на ИЯИЯЕ-БАН
Относно: Сериозни проблеми в управлението на ИЯИЯЕ-БАН, вкл.
организиран административен тормоз срещу член-кореспондент на БАН и
саботаж на дейностите ни по проекти и в международното сътрудничество
Уважаеми колеги, членове на Управителния съвет на БАН,
През месец март т.г. Вие избрахте за нов директор на ИЯИЯЕ-БАН доц. д-р
Лъчезар Георгиев. Всичко това бе направено при тотално пренебрежение на
големия масив критични материали от двама академици (акад. Иван Тодоров
и акад. Чавдар Палев) и от двама член-кореспонденти на БАН (чл.-кор.
Валентина Петкова и чл,-кор. Емил Нисимов) срещу ръководството на ИЯИЯЕ
през последния му мандат, част от което като първи зам.-директор бе и
новоизбраният директор. Всички тези критични материали, вкл. нашите доклади
до Ръководството и Управителния съвет на БАН, бяха и продължават да бъдат
публично достъпни на специално създадения за тези цел интернет-сайт „НАУКА2018“
(http://www.nauka2018.com/INRNE-45/,
http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/index.html ). А бяхме предложили
достоен кандидат – професор, доктор на науките, учен с международно признание
и авторитет.
Както е известно, още в директорската си програма за управление, така и при
встъпването си в новата директорска длъжност доц. д-р Л.Георгиев декларира, че
ще предприеме решителни мерки за преодоляване на разделението между учените
и консолидация на колектива на ИЯИЯЕ. Поради тази причина и аз от своя страна
в продължение на месец и половина реших да „подам ръка“ като се въздържах от
нови критики на продължаващите в същия дух административни нередности и
проблеми както и при предходното ръководство на Института. Оказа се, че моето
въздържание нямаше абсолютно никакъв ефект!
В тази връзка тук по-долу предлагам на Вашето внимание един дълъг списък
от мои доклади до новото институтско ръководство, повечето от които изискват
само елементарни рутинни подписи без никакви финансови задължения от
страна на Института, защото финансирането е за сметка на ръководен от мен
лично договор с Фонд „Научни изследвания“. Всички тези доклади обаче
остават ненормално дълго време – някои месец и повече – умишлено без
абсолютно никаква реакция от страна на директора, и при наличието на
трима зам.-директори!

Предлагам на Вас да прецените дали е нормално командировъчни заповеди
на асистенти да се подписват в рамките на дни, и в същото време над членкореспонденти и над други по-старши от директора по академичен ранг
сътрудници да се упражнява безнаказан административен тормоз и издевателства
с умишлено задържане с много седмици и месеци на срочно необходими
документи за изпълнение на научни задачи по договори и проекти.
В резултат на описаните безобразия от страна на ръководството на ИЯИЯЕ ние
постоянно губим резервации и изгодни цени за самолетни билети и хотели при
командировки, губим изгодни оферти при закупуване на техника и материали,
необходими за изпълнение на задачи по проекти, провалят се договорени дати за
научни посещения при наши чуждестранни партньори, застрашава се самото ни
участие в авторитетни международни конференции. В частност, тези безобразия
са грубо нарушение на договорните задължения на ИЯИЯЕ като базова
организация по договор с ФНИ.
Накратко – налице е очевиден саботаж от страна на директора на ИЯИЯЕ
на нашата научно-изследователска дейност и на международното ни
сътрудничество.
Заедно с това отказът да се разгледат докладите ми за повишение в академична
длъжност на заслужили учени, удовлетворяващи със запас изискванията за
такива длъжности, е преднамерен опит за кадрово осакатяване на Лабораторията
по „Теория на елементарните частици“, основана от акад. Иван Тодоров и
завоювала отдавна международен престиж, даваща непропорционално голям
принос в публикации и цитирания към научните отчети на ИЯИЯЕ.
Нито едно от административните безобразия при настоящето и предишното
ръководство на ИЯИЯЕ нямаше да бъде възможно без мълчаливото на практика
покровителство над самозабравилите се администратори от страна на
Ръководството и Управителния съвет на БАН, които систематично демонстрираха
тотална апатия и безгрижие към многобройните ни сигнали и критични доклади.
Уважаеми колеги, членове на Управителния съвет на БАН. Моето търпение
вече се изчерпва! Докога смятате да толерирате негласно своеволията на един
доцент-администратор, който безнаказано си позволява да тормози един членкореспондент на БАН?? Докога думата на академици и член-кореспонденти няма
да струва пукната пара ?? Ние какво сме тук – Българска Академия на Науките
или Българска Академия на Администраторите ??

София, 13.05.2019

Член-кореспондент Емил Нисимов

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на мои доклади останали ненормално дълго време
умишлено без никаква реакция от директора на ИЯИЯЕ. За сравнение –
командировъчни заповеди на асистенти се подписват в рамките на дни.

А. Доклади за командироване на членове на колектива на Договор ДН 18/1
с Фонд „Научни изследвания“ под мое ръководство за участие в
международни конференции и за научно сътрудничество по двустранни
спогодби – всичко за сметка на Договора без никакви финансови
ангажименти от страна на ИЯИЯЕ
(1) Доклад с вх.№ Д-80_1 от 02.04.2019 – командировка на проф. дфн Владимир
Добрев в Канада за участие с доклад в международна конференция. – без реакция
месец и половина!
(2) Доклад с вх.№ Д-80_2 от 19.04.2019 – повторение на горния доклад, близо
месец - отново без никаква реакция.
При това същият доклад беше подаден до предишния директор още на 07.03.2019,
т.е., престоява в директорския кабинет на ИЯИЯЕ вече 2 месеца и половина!
(3) Доклад с вх. № Д-149 от 24.04.2019 – командировка в Израел на чл.-кор.
Емил Нисимов за съвместни изследвания по двустранна спогодба; трета седмица
без никаква реакция, междувременно загубени резервации и изгодни полети.
(4) Доклад с вх. № Д-150 от 24.04.2019 – командировка в Израел на проф. дфн
Светлана Пачева за съвместни изследвания по двустранна спогодба; трета
седмица без никаква реакция, междувременно загубени резервации и изгодни
полети.
(5) Доклад с вх.№ Д-156 от 03.05.2019 – командировка в Чехия на чл.-кор.
Валентина Петкова за участие с доклад в международна конференция; втора
седмица без реакция, междувременно загубени резервации и изгодни полети.
(6) Доклад с вх.№ Д-157 от 03.05.2019 – командировка в Армения на чл.-кор.
Валентина Петкова за участие с доклад в международна конференция; втора
седмица без реакция.

Б. Доклади за закупуване на техника, материали и консумативи за нуждите
на колектива на Договор ДН 18/1 с ФНИ – всичко за сметка на Договора без
никакви финансови ангажименти от страна на ИЯИЯЕ
(1) Доклад – финансово предложение от 21.04.2019 за закупуване на материали
и консумативи от хипермаркет „Метро“; три седмици без никаква реакция.
(2) Доклад – финансово предложение от 21.04.2019 за закупуване на техника и
материали от „Плесио компютърс“, три седмици без никаква реакция.
(3) Доклад – финансово предложение от 24.04.2019 за закупуване с проформафактура на компютърен консуматив от фирма „Вюпойнт“, повече от две седмици
без никаква реакция и в резултат – загуба на изгодна оферта!

В. Доклади от мое име като ръководител на Договор ДН 18/1 с ФНИ за
възнаграждения на членове на колектива (имаме вече повече от 20 публикации
по време на текущия първи етап на договора, вкл. една монография) – всичко за
сметка на Договора без никакви финансови ангажименти от страна на
ИЯИЯЕ
(1) Доклад с вх.№ Д-100 от 26.03.2019 – за възнаграждение на член на колектива;
повече от месец и половина без никаква реакция!
(2) Доклад с вх.№ Д-107 от 02.04.2019 – за възнаграждение на член на колектива;
близо месец и половина без никаква реакция!
(3) Доклад с вх.№ Д-153 от 02.05.2019 – за възнаграждение на млад учен
(докторант) член на колектива; вече втора седмица без никаква реакция! Дотук
с декларираната от директора „грижа“ за младите учени в ИЯИЯЕ!
(4) Доклад с вх.№ Д-158 от 03.05.2019 – за възнаграждение на член на колектива;
втора седмица без никаква реакция!
(5) Доклад с вх.№ Д-159 от 03.05.2019 – за възнаграждение на член на колектива;
втора седмица без никаква реакция!

Г. Доклади с предложения за повишения в академични длъжности
(1) Доклад с вх. № Д-141 от 22.04.2019 – за обявяване на конкурс за „доцент“ с
потенциален кандидат гл.ас. Кирил Христов, изключително силен млад учен от
европейски мащаб, носител на най-престижната Национална награда за млади
учени „Питагор“ за 2017 г., с когото БАН с право може да се гордее. Това е трети
пореден мой доклад по същия повод през последните две години, всичките
оставени без никаква реакция както от досегашното, така и от настоящето
ръководство на ИЯИЯЕ – то си е едно и също, само с пермутация „директор <
-- > зам.-директор“.
(2) Доклад с вх. № Д-142 от 22.04.2019 – за обявяване на конкурс за „професор“
с потенциален кандидат доц. дфн Недялка Стоилова, която защити дисертация за
научната степен "доктор на науките" още преди 3 години, и която удовлетворява
със запас всички изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“.
Това е трети пореден мой доклад по същия повод през последните две години,
всичките оставени без никаква реакция както от досегашното, така и от
настоящето ръководство на ИЯИЯЕ. Умишлената липса на реакция към този
мой доклад е още по-неоправдана като се има предвид, че самият сегашен
директор като на член на жури по друг конкурс за „професор“ по време на
предишния мандат на ръководството на ИЯИЯЕ е предложил на тогавашния
директор да обяви нов конкурс за „професор“ именно за доц. дфн Н. Стоилова.

