
До:  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ  НА  БАН 

                                              Копие до: СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ 

                                                                 И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ 

 

ВТОРО  З А Я В Л Е Н И Е 

от член-кореспондент Емил Нисимов, ръководител на Лаборатория 

„Теория на елементарните частици“ на ИЯИЯЕ-БАН 

Уважаеми колеги, членове на Управителния съвет на БАН, 

    I. Преди около месец, с вх.№74-02-857 от 13.05.2019 г. внесох в деловодството 

на БАН мое заявление до УС на БАН с копие 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“, съпроводено с многобройни 

доказателствени материали. 

    На мен не ми е известно дали  е последвала  някаква реакция от страна на 

Ръководството и УС на БАН.  Фактът е, че  безнаказаният административен 

тормоз и издевателства на един самозабравил се доцент-директор срещу член-

кореспонденти на БАН и други по-старши от него по академичен ранг 

сътрудници (професори и доктори на науките) продължава и до днес. Нито 

един от описаните в писмото ни доклади за командировки по договори с  Фонд 

„Научни изследвания“ не е задвижен за изготвяне на съответните заповеди, понеже 

директорът все така без обяснение не благоволява да изпълни  рутинно негово   

административно задължение - да ги подпише като представител на базовата 

организация без никакви финансови ангажименти за Института (списъкът отново е  

приложен тук по-долу). 

    Това  води не само до загуба на резервации и изгодни цени за самолетни билети, 

но вече и до реалната опасност за загуба на еднозначно фиксираните дати на 

полетите. Това от своя страна означава провал на наши участия в авторитетни 

международни конференции и провал на вече договорени посещения за научно 

сътрудничество по международни проекти при нашите чуждестранни партньори. 

И след като ръководството на БАН не е в състояние да застави току-що избрания от 

тях  директор на ИЯИЯЕ да изпълнява елементарни административни задължения,  

не ми остава нищо друго, освен да призова ЦА на БАН  да поеме пряко тези 

задължения,  в частност  издаването на заповеди за командировки по договори с 

ФНИ без финансови задължения за Академията! 

    Уважаеми членове на УС на БАН – моля да разберете, че описаните 

административни безобразия на самозабравилия се доцент-директор на ИЯИЯЕ  

няма да могат да останат скрити от нашите многобройни международни 



партньори (за сведение аз съм член на Управителните съвети на четири 

големи европейски мрежи по COST). А това едва ли ще допринесе за доброто 

име на нашата Академия в юбилейната година на 150-тата й годишнина. 

    II. Недоумение буди  фактът, че не само Уставни положения, но  и   решения  

на ОС  и на  УС на БАН, очевидно  нямат задължителна сила за ръководството  

на ИЯИЯЕ. Излиза, че това ръководство се  подиграва и с вас самите, 

уважаеми членове на УС на БАН! 

    (а) Така, дирекцията на ИЯИЯЕ вече 3 месеца  безцеремонно игнорира (отдавна 

закъснялото) Решение на УС на БАН по т.6.5 от Протокол №5 на заседанието от 

28.02.2019 г. относно прилагане на параграф 4 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Устава на БАН за пределните възрасти за пенсиониране. Научаваме, 

че на хора над 70-те била дадена отсрочка да подготвели тепърва  свои 

заместници?!  Ами те години наред не са правили нищо за израстването на техни 

млади колеги, а в редица случаи са и пречели, именно за да могат да стоят като 

незаменими далеч след пределната възраст за пенсиониране! За отплата осигуряват 

на дирекцията контролния пакет гласове при всякакви избори - както стана и при  

„избора“  на новия директор на ИЯИЯЕ, разменил се със стария в ръководството по 

известния сценарий „Путин – Медведев“.  А от десетките сътрудници на ИЯИЯЕ,  

надвишили с много години определените от Устава пределни възрасти, през 

миналата 2018 г.  единствено и наказателно бе пенсионирана само месеци след 

навършване на 68 годишна възраст  проф. дфн Светлана Пачева, въпреки нейната 

висока научно-изследователска активност (близо 30 публикации в последните 

години) и участието й като член на Управителните съвети на две европейски мрежи 

по COST и в други международни и национални финансирани проекти. Нещо още 

по-скандално – послушният на ръководството марионетен Научен съвет на ИЯИЯЕ 

(в който почти половината членове са над пределната по Устава възраст),  отказа 

даже да даде на проф. дфн Светлана Пачева статут на „асоцииран член“ 

(http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/Assoc-Member/index.html). В същото 

време, според отчетите на ИЯИЯЕ,  много от „привилегированите“ непенсионирани 

сътрудници  имат пренебрежима или нулева публикационна активност и твърде 

скромно или нулево участие в международни проекти. 

    (б) Както ви е известно,   ръководството на ИЯИЯЕ  систематично нарушава 

общоакадемичните политики, изложени в Стратегията за Развитие на БАН. Така 

например, не се  изпълнява Политика 7. Разпределение на субсидията в 

структурните звена в съответствие с общите принципи на разпределяне на 

субсидията на БАН. Годишните отчети в SONIX убедително доказват, че 

лабораториите от Направление „Теоретична и математическа физика“ на ИЯИЯЕ 

имат непропорционално голям и явно преобладаващ над останалите лаборатории 

взети заедно принос в публикации и цитирания (след нормировка по брой 

съавтори). На мен обаче, като ръководител на лабораторията с най-голям принос 

към тези научни резултати (и със свой собствен съществен дял за това) не ми е 

известно някога да е имало каквото и да е официално разпределение по Компонент 

2 (вероятно, ако е имало такова разпределение, всичко е отивало само за 

„приближените“ до дирекцията).  Къде са тук механизмите за контрол върху 

директорите на академичните институти за изпълнение на дейностите  от 

Стратегията?? 

http://www.nauka2018.com/INRNE-45/Docs/Assoc-Member/index.html


    При това от години се наблюдават съществени разлики в основните заплати за 

отделните длъжности в ИЯИЯЕ по отношение на явно по-високите основни 

заплати в много други  институти. По време на наша среща с Ръководството на БАН 

през 2018 г. се установи, че администрацията на ИЯИЯЕ е подавала до БАН 

Централна администрация явно неверни и завишени цифри за размера на 

основните трудови възнаграждения в института. За да ни повярват, се наложи да 

изпращаме до Ръководството на Академията копия от фишовете ни като 

доказателство. В частност, в момента,  моята основна заплата в ИЯИЯЕ като 

„професор“   е  малко по-малка от заплатата  на „главен асистент“ в Института по 

математика и информатика (ИМИ)?! 

    (в) Според Стратегията ОС на БАН трябваше да изготви система за ефективен 

контрол на научното израстване. Къде е тази система? Срокът  за изпълнение   на 

Дейност 10.1  отдавна е изтекъл. Или ръководството на БАН счита за нормално 

академичното израстване на активни колеги, които допринасят в най-голяма степен 

за публикационната продукция  на института,  "да поизчакат",  докато   поредният  

директор-доцент "израсне" и се самопроизведе за професор?   

    Особено скандално е отношението към млади хора с върхови постижения 

завърнали се от чужбина. Напомням, че във връзка с предложения от нас доцентски 

конкурс за споменатия в предишното ми писмо д-р Кирил Христов – носител на 

най-престижната Национална награда „Питагор“ за млади учени за 2017 г., наши 

колеги, работещи в престижни институти в чужбина, още преди година  написаха 

Отворено писмо до Председателя на БАН (приложено тук) - без никакъв ефект, 

даже не им е бил даден, макар и формален,  отговор. В същото време при отчета на 

БАН в Народното събрание редовно  се отбелязва  отлив на млади хора от 

академията, но се премълчава, че една от причините за това е неадекватното 

ръководство на академичните институти.  По наше мнение съществуващата 

система превръща ръководството на БАН в заложник на всесилните и 

безнаказани директори, които, заедно със свои заместници,  формират 

мнозинството в ОС на БАН. 

    Отсъствието на ефективни мерки от страна на Ръководството и УС на БАН срещу 

своеволията на г-н-директора на ИЯИЯЕ ще считам за демонстративна подкрепа 

и/или капитулация пред един самозабравил се безнаказан администратор от среден 

академичен ранг! 

София, 10.06.2019                   Член-кореспондент  Емил Нисимов  

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Списък на мои доклади за командироване на членове на 

колектива на Договор ДН 18/1 с Фонд „Научни изследвания“, всички за сметка 

на Договора без никакви финансови задължения за ИЯИЯЕ-БАН.    

(1) Доклад с вх.№ Д-80_1 от 02.04.2019 – командировка на проф. дфн Владимир 

Добрев в Канада за участие с поканен доклад в международна конференция – без 

реакция близо два месеца и половина! Опасност от провал на участието в 

конференцията! 



(2) Доклад с вх.№ Д-80_2 от 19.04.2019 – повторение на горния доклад, близо два 

месеца - отново без никаква реакция. За сведение, същият доклад беше  подаден 

до предишния директор още на 07.03.2019, т.е., престоява в директорския 

кабинет на ИЯИЯЕ вече повече от три месеца! 

(3) Доклад с вх. № Д-149 от 24.04.2019 – командировка в Израел на чл.-кор. Емил 

Нисимов за съвместни изследвания по двустранна спогодба; вече близо два месеца  

без никаква реакция. Остават само 3 седмици до началната дата на планираната 

командировка, и вече има реална опасност от загуба на датите за полети и 

съответно провал на  договореното с чуждестранните ни партньори 

сътрудничество. Един от тези чуждестранни партньори в момента е на 

посещение у нас, и очевидно ще трябва да го информирам, че нашият доцент-

директор умишлено саботира нашето сътрудничество! 

(4) Доклад с вх. № Д-150 от 24.04.2019 – командировка в Израел на проф. дфн 

Светлана Пачева за съвместни изследвания по двустранна спогодба; вече близо два 

месеца без никаква реакция. Същите заключения както по-горе в т.(3). 

(5) Доклад с вх.№ Д-156 от 03.05.2019 – командировка в Чехия на чл.-кор. 

Валентина Петкова за участие с поканен доклад в международна конференция; 

близо месец и половина без реакция. Опасност от провал на участието в 

конференцията! 

(6) Доклад с вх.№ Д-157 от 03.05.2019 – командировка в Армения на чл.-кор. 

Валентина Петкова за участие с поканен доклад в международна конференция; 

близо месец и половина без реакция.   

 


