
 

 

   До: Проф. дхн Георги Вайсилов 

                                                                      Управител на  Фонд „Научни изследвания                                                        

 

СЪПРОВОДИТЕЛНО  ПИСМО 

от член-кор. проф. дфн Емил Рафаелов Нисимов,  

ИЯИЯЕ-БАН, ръководител на Лаборатория „Теория на  

елементарните частици“ и ръководител на Договор ДН 18/1 с ФНИ 

 

     Относно:  Научен Отчет за изпълнение на първия етап на Договор ДН 18/1 от 

10.12.2017 с ФНИ 

 

Уважаеми професор Вайсилов,  

   Тук приложени изпращаме необходимите материали по научния отчет за изпълнение на 

първия етап на Договор ДН 18/1 от 10.12.2017 с ФНИ: 

(1) Научен отчет (основен текст) – в хартиен формат; 

(2) Информационен файл по образец за изпълнение на етап; 

(3) Списък с публикации по темата на Договора от трите работани пакета; 

(4) Финансов план за втория етап на Договора; 

(5) Обосновка на финансовия план за втория етап на Договора; 

(6) Работна програма за втория етап на Договора; 

(7) Копие от текста на Договор ДН 18/1 от 10.12.2017 

(8) Копия от уведомленията до Управителя на ФНИ за прехвърляне на средства между 

перата на бюджета за първия етап на Договора 

Всички тези документи, както и копия от публикациите и абстрактите на докладите са 

записани на два броя компакт-дискове. 

 

    Заедно с това имам следната настоятелна молба към Ръководството на Фонд 

„Научни изследвания“.     

   Ние сме искрено благодарни на Фонд „Научни изследвания“ за подкрепата на научната 

ни дейност по нашия Договор ДН 18/1 и, особено,  възможността да представяме нашите 

резултати на авторитетни международни форуми. 

    Заедно с това отправям следното официално предложение към Ръководството на ФНИ от 

името на нашия колектив. Моля Ръководството да разгледа възможността  за известни 

корекция в правилата за разходване и отчитане  на финансовите средства по 

утвърдените проекти.  

    Именно, след превода на финансирането към бенефициентите, нека ръководството на 

базовата организация да си вземе 7-те процента отчисления, но за останалите средства за 

командировки, възнаграждения, материали и консумативи и апаратура (освен в случаите, 

когато трябва да се прилага ЗОП) цялата отговорност за правилното разходване и отчитане 

на средствата съгласно работната програма и финансовия план да бъде на ръководителя на 

Договора.  



 

 

     Това е с цел да се избегне зависимостта от недобросъвестни ръководители на 

базовата организация, спъващи и саботиращи изпълнението на работната програма и 

финансовия план – точно такъв казус имаме ние при нашия настоящ Договор ДН 

18/1, за което вече нееднократно сме информирали Ръководството на ФНИ (сигнали с 

вх.№ 94ЕЕ/5 от 16.04.2019, и с вх.№ 0902/23 от 14.06.2019 ). 

    Още повече, както показва нашият дългогодишен опит с участието ни в международни 

проекти – двустранни или европейски, например многобройни проекти по линия на COST – 

съответните наши колеги ръководители на тези проекти в другите европейски държави 

разполагат изцяло със съответните средства, носят цялата отговорност  и изобщо не искат 

„разрешения“ или „указания“ от ръководителите на своите академични институции за 

изпълнение на техните работни програми и финансови планове. 

    Тук само ще напомня съвсем накратко как г-н директорът доц. Лъчезар Георгиев на 

Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (ИЯИЯЕ-БАН) си 

позволява безцеремонно и безнаказано да нарушава задълженията си като ръководител на 

базова организация по споменатия по-горе наш договор с ФНИ, изразяващо се главно в 

следните скандални административни своеволия (но не само тези): 

   (а) Безкрайно дълго, месеци наред, г-н директорът оставя без всякаква реакция всички 

мои доклади свързани с изпълнение на работната програма и финансовия план на Договора; 

   (б) Г-н директорът си позволява без никакви основателни причини да проваля наши 

командировки по покана, вкл. изнасяне на доклади, на авторитетни международни 

мероприятия, където да се разпространяват получените от нас резултати. Единствено, 

намесата лично на Председателя на БАН предотврати провал на 5-те ни командировки за 

тази година в буквално последните дни и часове преди датите на заминаване. Нима за 

всяка конадировъчна заповед и всеки финансов разход по договори с ФНИ ще се 

налага да търсим намеса на Председателя на БАН или на Ръководството на Фонд 

„Научни изследвания“ за да озаптят един самозабравил се доцент-администратор?? 

   (в) Подложени сме на непрестанен административен тормоз с безкрайни чиновнически 

претенции за някакви си вътрешни изисквания НЕобявени на никаква публично достъпна 

институтска платформа (интернет-страница или на дъска за обяви). Постоянно ни връщат 

всякакви документи за безкрайни корекции. Редовно администрацията на ИЯИЯЕ-БАН 

закъснява с предаването на финансовите отчети по договори с ФНИ без видими причини и 

не по вина на членовете на научните колективи по договорите. 

 

   В тази връзка настоятелно повтарям молбата си  Ръководството на ФНИ да разгледа 

възможността за корекция в правилата за разходване и отчитане на финансовите 

средства по проектите, като освен отчисленията за базовата организация предоставя 

пълната отговорност за тези дейности на самите ръководители на договорите, каквато 

е обичайната практика в повечето развити страни от чиито добри практики би 

трябвало да се учим, и с което се цели избягване на зависимости от недобросъвестни 

ръководители на базови организации, чиито безнаказани своеволия са откровен 

саботаж и удар срещу международния имидж на българската наука!  

 

София, 15.07.2019 г.                           С уважение:                 

                                                                                            (чл.-кор. Е. Нисимов) 


