
ДO МИНИСТЪРA НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 

от доц. дфн  Недялка Илиева Стоилова 

лаборатория „Теория на елементарните частици“ 

Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН 

бул. Цариградско Шосе 72, 1784 София 

e-mail: stoilova@inrne.bas.bg; neli.ilieva.stoilova@gmail.com 

tel. 029795641; 0877997586 

Уважаеми Проф. Денков, 

 

На 20.01.2017 г. беше обявен  конкурс за професор към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 

Физически науки (Теоретична и математическа физика – статистики в пространства с 

ниски размерности) в "Държавен вестник" бр.7/20.01.2017г.  За конкурса има двама 

кандидати:  доц.  дфн Людмил Хаджииванов и аз, доц.  дфн Недялка Стоилова. 

 

Присъствах на две заседания на Научния съвет  (НС) на ИЯИЯЕ  (на което и аз,  и доц. 

Хаджииванов сме членове)  - на  02.03.2017 и 16.03.2017, на които се обсъждаше 

предложеното от лаборатория "Теория на елементарните частици" (ТЕЧ)  жури за 

конкурса. 

 

На първото от тях директорът доц. Димитър Тонев предложи в журито да влезе зам. 

директора доц. Лъчезар Георгиев.  Ръководителят на лаборатория ТЕЧ  чл.-кор. Емил 

Нисимов се възпротиви на това предложение, като цитира Чл. 4 ал (1) от ЗРАСРБ,  

според който съставът  на научното жури се предлага от първичното звено, а  се 

утвърждава (или не се утвърждава) от НС на института.  Предложеният състав все пак 

не беше утвърден, понеже според доц. Л. Георгиев един от  предложените членове на 

журито (доц. Александър Ганчев) не може да бъде нито външен, нито вътрешен член,  

понеже е на 1/2 щат в ИЯИЯЕ и на пълен щат в Американския Университет в 

България. 

 

На заседанието на 16.03.2017  се разгоря спор между председателя на НС чл.-кор. 

Чавдар Стоянов и чл.-кор. Емил Нисимов по смисъла на цитирания  член за 

правомощията на първичното звено и НС,  като и двамата представиха 

противоположни мнения на юристи. Председателят на НС заяви, че като един от трите 

ръководни органи на института  НС има право да  определи журито, а  зам.директорът  

Л. Георгиев  заяви, че даже той сам има право да направи това, като официално 

упълномощен  заместник на директора (в отсъствието на директора). 

 

Прочетоха се два доклада - от доц. Лъчезар Георгиев и от доц. Николай Николов 

(последният, поканен от зам. директора да присъства на заседанието на НС), внесени 

два дена преди заседанието, но не разпратени  предварително до членовете му. В тях   

те оспориха процедурата, по която е било изготвено предложението за жури от 
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лабораторията и направиха  други предложения за журито - взаимно се предложиха 

като вътрешни членове, а доц. Николов предложи и един нов външен член. Чл.-кор. 

Емил Нисимов поиска да прочете своите доклади по този повод, но не му беше дадена  

тази възможност  с мотива, че неговите доклади били разпратени предварително. 

Позволиха му се само кратки реплики. 

 

В дискусията чл.-кор. Емил Нисимов заяви, че късно предишната вечер  доц. Георгиев 

му е звънял по телефона вкъщи, твърдял e, че вероятно няма да има кворум,  и в края 

на разговора  му заявил, че той нямало да настоява да бъде включен в състава на 

журито, ако аз (доц. Стоилова) се оттегля от конкурса. 

 

Доц. Георгиев потвърди казаното пред НС. Бях шокирана и попитах доц. Георгиев 

защо не е говорил с мене.  Неговото обяснение по повод този телефонен разговор 

беше, че  “тематиката  (статистики  в пространстава с ниски размерности) е 

тематиката,  по която работи и има резултати Людмил Хаджииванов''.  Аз  му 

напомних, че само няколко дни преди това заседание при разговор с мене на въпроса 

ми -  познава ли работите ми,  той отговори с „Не“. Коментар по казаното от мен 

нямаше. 

Когато НС пристъпи към гласуване на журито  аз излязох от заседанието.  

Оказа се, че от предложения  от лаб. ТЕЧ  състав са подменени трима от членовете и са 

заменени с предложенията на зам. директора доц. Георгиев и доц. Николов.  А именно, 

като  външни членове  са отстранeни проф. Иван Костов и проф. Ришар Кернер 

(физици-теоретици, Франция) и доц. Димитър Трифонов (пенсионер, асоцииран член 

на ИЯИЯЕ),  а  е добавен математикът доц. Васил Цанов (пенсионер от СУ); като 

вътрешни членове са добавени доц. Лъчезар Георгиев  и доц. Николай Николов (ТЕЧ).  

 

Считам, че при тези факти  доц. Лъчезар Георгиев не може да бъде безпристрастен  

член на журито за конкурса,  a  неговата активна роля на заседанието на 16.03.2017 на  

Научния съвет на ИЯИЯЕ  компрометира  избора на журито. 

 

Моля, следвайки Член 30, ал. (2) на ЗРАСРБ,  да бъде разгледан сигналът ми за 

нарушение на  Член 4, ал. (1) и ал (4) на същия закон. 

Прилагам: 

 1. Решенията на НС от 2.03.2017 и 16.03.2017 (от страницата на ИЯИЯЕ, 

последният беше качен на страницата на ИЯИЯЕ в края на работното време на 

20.03.2017 г.) 

       2.  Доклад на чл.-кор. Е.Нисимов до НС за жури с придружаващ го протокол 

 3.  Декларация от чл. кор. Валентина Петкова и чл.кор. Емил Нисимов. 

 

 

София, 20.03.2017                                                                            С уважение: 

                                                                                                           доц.  дфн Н. Стоилова 


