
           До:  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ  НА  БАН 

                                            Копие до:  ПРОФ. ДХН  ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ,  

                                            УПРАВИТЕЛ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 
 

Т Р Е Т О   З А Я В Л Е Н И Е 

от член-кореспондент Емил Нисимов, ръководител на Лаборатория 

„Теория на елементарните частици“ на ИЯИЯЕ-БАН 

Относно: Поредни безнаказани издевателства и саботаж на научната ни дейност и 

международното сътрудничество  от страна на директора на ИЯИЯЕ-БАН и 

постоянен тормоз срещу член-кореспонденти на БАН и професори, доктори на 

науките 

Уважаеми колеги, членове на Управителния съвет на БАН, 

    Преди около месец, с вх.№74-02-857 от 13.05.2019 и с вх.№74-02-857 от 

10.06.2019 внесох в деловодството на БАН две поредни мои заявления до УС на 

БАН с копие до САЧК във връзка със сериозни проблеми в управлението на 

ИЯИЯЕ-БАН, вкл. организиран административен тормоз от страна на директора 

на ИЯИЯЕ срещу член-кореспонденти на БАН и други по-старши от него по 

академичен ранг сътрудници – тормоз водещ до откровен саботаж на 

дейностите ни по изпълнение на нашия Договор ДН 18/1 с Фонд „Научни 

изследвания“, и в частност -  международното ни сътрудничество“. Очевидно, 

това е грубо нарушение от страна на директора на задълженията му като 

ръководител на базова организация по Договора, за което Фондът е информиран и 

което може да повлече след себе си санкции на ФНИ срещу ИЯИЯЕ. 

    Междувременно сме крайно изненадани от тоталната апатия и липса на реакция 

от страна на Ръководството и УС на БАН въпреки нашите предупреждения, че 

описаните административни безобразия на директора на ИЯИЯЕ не могат да 

останат скрити от многобройнитe ни чуждестранни партньори по 4 големи 

европейски мрежи по COST , по други двустранни международни договори вкл. по 

линия на ЕБР, а също и от Съвета на ЦЕРН (Женева). 

   Тук държа да Ви информирам за поради откровено злоумишлени 

издевателства на самозабравилия се доцент-директор се провалят планирани 

наши дейности по Договора - тотално мълчание и умишлено задържане без 

никаква реакция на редица мои доклади свързани с командировки и заплащане на 

консумативи за сметка изцяло на споменатия ни Договор ДН 18/1 с ФНИ без 

никакви финансови ангажименти за ИЯИЯЕ. 



   В продължение на месеци няма никаква директорска реакция на моите 

доклади с вх.номера  Д-80-1/02.04.2019, Д-80-2/19.04.2019, Д-149/24.04.2019, Д-

150/24.04.2019,  Д-156/03.05.2019, Д-157/03.05.2019. 

    Съвсем случайно вчера научаваме от редова служителка за възможните поводи, 

които доцент-директорът удобно си е изнамерил за да ни тормози умишлено с 

провал на нашите планирани по Договора командировки. 

   Първо, във връзка с моята планирана командировка започваща само след 2 

седмици и половина (доклад с вх.№ Д-149/24.04.2019). Случайно научаваме, че г-н 

доцент-директорът бил споменал пред въпросната служителка, че нямало да ми 

подпише заповедта за командировка, защото според неговото мнение сумата на 

медицинската ми застраховка, която аз бях длъжен да си я платя от собствения 

си джоб, била недостатъчна да покрие разходите в случай на моя смърт по 

време на командировката! По този случай днес заплатих отново от собствения си 

джоб многократно по-висока застраховка.  

    При всички случаи доцент-директорът няма никакво оправдание да мълчи 

злоумишлено без никаква реакция в продължение на два месеца – той беше 

абсолютно длъжен да даде резолюция на доклада ми, където своевременно (след 

седмица, а НЕ след 2 месеца!) да обяви официално претенциите си към 

застраховката ми! 

    Второ, освен аналогични директорски претенции към медицинските застраховки 

по време на планираните командировки на други 3 мои колеги членове на Договора 

(член-кореспондент на БАН и двама професори, доктори на науките) отново съвсем 

случайно научаваме от редови служители, че г-н доцент-директорът за тях си е 

намерил още и друго оправдание за издевателствата си с безкрайно дългото 

умишлено мълчание без реакция на докладите ми за тях. В този случай доцент-

директорът измислил, че нямало да им подписва командировъчните заповеди, 

понеже тези колеги междувременно били пенсионирани, макар, че са напълно 

редовни членове на Договора с непропорционално голям принос към обемистата ни 

публикационна активност – досега повече от 25 научни труда за първия етап! Това 

е друга откровена злоумишлена провокация, защото още миналата година този 

„казус“ (командироване на междувременно пенсионирани членове на 

Договора) вече беше безпроблемно решен чрез т.н. „тристранни споразумения“ 
– писмени съгласия между директора, ръководителя на Договора и междувременно 

пенсионирания член на Договора за командировка по изпълнения на планирани 

задачи от Договора. Такива писмени съгласия бяха подготвени и подписани от 

моите 3-ма колеги и сега – все още без никакви реакции от страна на дирекцията на 

ИЯИЯЕ.  На прага сме пред умишлен провал на 4 наши планирани командировки! 

   Накрая ще спомена и съвсем примитивно замисления провокационен саботаж на 

г-н доцент-директора с отказа в продължение на цели два месеца да се преведат 

пари по проформа-фактура за закупуване на консумативи за сметка на Договора. 

София, 13.06.2019                   Член-кореспондент  Емил Нисимов    


