
 

 

                                     До: академик Юлиан Ревалски,  

                                                                                    Председател на БАН 

 

Д О К Л А Д 
от чл.-кор. Емил Нисимов, 

ръководител на Лаборатория  „Теория на елементарните частици“, 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН 

Относно: повтарящи се и нерешавани административни проблеми  в ИЯИЯЕ-БАН 

  

Уважаеми господин Председател, 

 

     Искрено съжалявам, че се налага отново и отново да Ви занимаваме със  систематични 

сериозни проблеми у ръководството на ИЯИЯЕ-БАН – проблеми упорито повтарящи се без 

да бъдат решавани въпреки многократните ни сигнали и дори Ваша намеса - точно както е 

описано в отвореното писмо на акад. Иван Тодоров и акад. Чавдар Палев до САЧК и УС на 

БАН публикувано на интернет-сайта http://www.nauka2018.com/INRNE-45/. 

     Тук за конкретност ще се огранича да сигнализирам за пореден скандален случай на 

административен произвол от страна на директора на ИЯИЯЕ.  

     Отново, за пореден път - съвсем аналогично на казус преди около 1 година (наш сигнал 

до Вас с вх.№ 74-02-1583/13.12.2016, и Ваш отговор с изх.№ 74-02-1583/26.01.2017) 

директорът на ИЯИЯЕ доц. Димитър Тонев фактически  отказва да изпълнява 

коректно задълженията си като ръководител на базова организация за текущите ни 

договори ДН 18/1 от 10.12.2017 г. (http://theo.inrne.bas.bg/elpart/DN_18-1_index.html) и 

ДН 08/3 от 13.12.2016 г. с Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ).   

    Именно, във финансовите планове и на двата ни договора специално са предвидени 

средства за административно-техническа поддръжка на научно-изследователската работа 

по проектите. В това число, съгласно официалните изисквания от ФНИ интегрална част от 

договора е специална обосновка на финансовия план (копие приложено тук), в която в 

детайли е обоснована необходимостта от привличане (със съответен граждански договор) 

на г-жа Виржиния Досева, дългогодишна (повече от 30 години) пенсионирана неотдавна 

техническа секретарка на Лаборатория „Теория на елементарните частици“ на ИЯИЯЕ, 

участник в колективите на всички досегашни наши договори, отлично справяла се с  

административно-техническото и финансово-отчетното обслужване на тези договори. 

    Въпреки официалното одобрение и утвърждаване на финансовите планове на 

нашите договори от страна на ФНИ като държавен финансиращ орган, и без да се 

искат никакви допълнителни финансови ангажименти от страна на Института, в 

грубо нарушение на задълженията на ИЯИЯЕ като базова организация на 

споменатите наши договори с ФНИ директорът доц. Д. Тонев упорито игнорира вече 

втори месец два наши подробни доклади (ИЯИЯЕ вх.№ Д-2 от 05.01.2018 и вх. Д-2/1 от 

http://www.nauka2018.com/INRNE-45/
http://theo.inrne.bas.bg/elpart/DN_18-1_index.html


 

 

30.01.2018 – приложени тук) и отказва да реагира на молбата ни за сключване на 

необходимия граждански договор, за да може г-жа В. Досева да пристъпи към изпълнение 

на явно описаните в обосновката към финансовия план нейни задължения по  

административно-техническата поддръжка. 

     Специално държа да подчертая, че финансовите планове по договорите се одобряват и 

утвърждават единствено от ФНИ и директорите на базовите организации нямат 

прерогативи да изменят тези планове по свое усмотрение! В този смисъл  обструкциите от 

страна на директора доц. Д. Тонев на практика се явяват саботаж, който  вече 

фактически блокира нормалната работа на нашите научни колективи - особено в настоящия 

период на трескава подготовка на започващата след дни авторитетна международна 

конференция "COST Action MP1405 "Quantum Structure of Spacetime", III. Annual Workshop : 

Quantum Spacetime '18". Както се вижда от официалната интернет-страница на това значимо 

европейско научно мероприятие  (http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/QST-18.htm ; постер тук 

приложен)  г-жа В. Досева е съществен и активен член на организационния комитет, която 

поради своеволните приумици на доц. Д.Тонев е оставена без никакви допълнителни 

средства за съществуване освен крайно мизерната пенсия. 

     Според официалните правила на Фонд „Научни изследвания“ ние - аз като ръководител 

на Договор ДН 18/1 и доц. Лилия Ангелова като ръководител на Договор ДН 08/3 – сме 

длъжни своевременно да сигнализираме до ФНИ за възникнали пречки и проблеми при 

изпълнение на научния и финансов план на нашите съответни договори. В този смисъл 

много разчитаме на Вашия авторитет за подходящо санкциониране на директора на 

ИЯИЯЕ, с което да бъде заставен да се съобразява с поетите от него задължения като 

ръководител на базова организация да подпомага всячески колективите на договорите, за 

да се избегне изнасяне на конфликта извън БАН и увреждане на имиджа на Академията.  

 

София, 13.02.2018                         С уважение:    

                                                                              (чл.-кор. Емил Нисимов) 

 

Приложения:  

(а) Доклад до директора на ИЯИЯЕ за сключване на граждански договор за 

административно-техническа секретарка на два договора с ФНИ; 

(б) Втори доклад-напомняне до директора на ИЯИЯЕ за сключване на граждански 

договор за административно-техническа секретарка на два договора с ФНИ; 

(в) Обосновка на финансовия план на Договор ДН 18/1 с ФНИ с изброяване на 

функциите на административно-техническата секретарка; 

(г) Постер на европейското научно мероприятие "COST Action MP1405 "Quantum 

Structure of Spacetime", III. Annual Workshop : Quantum Spacetime '18". 
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