
 

 

 

      ДО: ЗАМ.-МИНИСТЪР ПРОФ.  ИВАН ДИМОВ 

                                                   Министерство на Образованието и Науката 
 

С И Г Н А Л 

 

от чл.-кор. на БАН проф. дфн Емил Нисимов  

и чл.-кор. на БАН проф. дфн Валентина Петкова, 

ИЯИЯЕ-БАН, Лаборатория „Теория на елементарните частици“ 

 

Относно: Допълнителна информация във връзка с Ваше писмо с изх. № МОН 

09-97 / 02.05.2017,  адресирано до Директора на ИЯИЯЕ-БАН с копия до  

доц. дфн Н. Стоилова и  чл.-кор. Е.  Нисимов от ИЯИЯЕ-БАН) 

 

Уважаеми господин Заместник-Министър, 

     На 03.05.2017 в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) 

при БАН се получи Ваше писмо с изх. № МОН 09-97 / 02.05.2017, което е отговор на 

постъпили в МОН наши сигнали с вх.№ МОН 94-1347/21.03.2017 (от доц. дфн Н. 

Стоилова) и вх.№ МОН 18-176/24.03.2017 (от чл.-кор. В. Петкова и от чл.-кор. Е.  

Нисимов).  

   Главна тема в  сигналите  до МОН бяха някои нарушения от страна на Научния 

съвет (НС) на ИЯИЯЕ на член 4. ал.(1) от ЗРАСРБ при утвърждаване на научното 

жури по обявения конкурс за „професор“ по специалност 4.1 „Физически науки 

(Теоретична и математическа физика – статистики в пространства с ниска 

размерност)“. Предложеното жури от първичното звено – в случая нашата 

лаборатория “Теория на елементарните частици“ (Лаб.“ТЕЧ“) – беше отхвърлено от 

НС, и вместо него НС по свое усмотрение наложи свой избор на жури в нарушение 

на гореспоменатия член от ЗРАСРБ. 

    Във Вашето писмо Вие давате следната ясна инструкция на директора на ИЯИЯЕ 

доц. Д. Тонев  (цитираме): 

„Въз основа на горното Ви препоръчвам да проведете консултации с членовете на 

първичното звено и научния съвет с оглед спазване на разпоредбата на чл.4, ал.(1) 

от ЗРАСРБ и да уведомите Министерството на образованието и науката в срок до 

12.05.2017 г. за постигнатите резултати.“ 

    От наша страна колективът на Лаб.“ТЕЧ“ като първично звено незабавно предприе 

стъпки за постигане на разбирателство с ръководството на ИЯИЯЕ, като без да 



 

 

отстъпва от правата си, дадени в член 4, ал.(1) от ЗРАСРБ, обсъди и предложи (с 

гласуване на мнозинството сътрудници на лабораторията) на директора и на НС 

компромисен вариант на оспорваното жури, който представлява минимална промяна 

на състава на журито,  силово наложен от НС.  

     Именно, предложихме да излезе от журито един от вътрешните членове – зам.-

директорът доц. Л. Георгиев, като на негово място бъде върнат първоначално 

предложеният от нас световноизвестен френски учен проф. Ришар Кернер от 6-тия 

университет на Париж „Пиер и Мари Кюри“.  Напомняме,  че  доц. Л. Георгиев беше   

уличен (както е описано  в предходния ни  доклад с вх.№ МОН 18-176/24.03.2017) в 

демонстриране на открита пристрастност към единия от кандидатите в конкурса в 

явно нарушение на член 4, ал.(4) от ЗРАСРБ,   с опита си преди заседанието на 16.03. 

2017 г. да уговори  оттеглянето  от конкурса на другия кандидат, а на самото 

заседание дирижира в качеството си на заместващ директора  подмяната на състава 

на журито,  предложен от лаборатория «ТЕЧ». 

 

На доклада на ръководителя на първичното звено (член-кор. Е.Нисимов – копие на 

доклада тук приложено) до директора и НС на ИЯИЯЕ  не бе обърнато никакво 

внимание. Директорът доц. Тонев не предприе каквито и да са стъпки  за някакви 

консултации с нас в пълно пренебрежение на Вашата препоръка до него. На 

заседанието на НС на 09.05.2017 директорът се задоволи само с кратко категорично 

заявление,  безцеремонно отхърлящо всякакво обсъждане на нашето компромисно 

предложение – той вече бил издал заповед за въпросното жури, журито вече било 

започнало да работи и той нямал намерение да си сменя заповедите всеки 2-3 дни.  

   При създалото се положение ние повтаряме молбата си до ръководството на МОН, 

формулирана в предходния ни сигнал (вх.№ МОН 18-176/24.03.2017): 

(1) Молим правните експерти към МОН да дадат еднозначно тълкуване на 

термина „утвърждава“ в текста на член 4, ал.(1) от ЗРАСРБ, а именно, допуска 

ли този термин тълкуване, различно от това, че НС има правата да утвърждава 

(да приеме) или да НЕ утвърди (да не приеме и да върне за корекции) предложение 

на първичното звено за научни журита по конкурси.  

    Напомняме, че никъде в ЗРАСРБ или Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, както 

и в Правилника на ИЯИЯЕ, регламентиращ пълномощията на НС,  не са дадени на 

НС допълнителни права да изменя по свое усмотрение и силово да налага свой избор 

на жури, с което явно се отнема  правото на първичното звено дадено му от Закона.  

 

(2)  Молим правните експерти на МОН да отсъдят дали със своите заявления и 

действия (описани подробно в предишния ни сигнал с вх.№ МОН 18-176/24.03.2017) 

зам.-директорът на ИЯИЯЕ-БАН доц. Л. Георгиев наистина е нарушил член 4, ал.(4) 

от ЗРАСРБ за присъствие на „частен интерес“ (пристрастност), и съответно да 



 

 

отсъдят дали е законово оправдано той да бъде член на въпросното научно жури, 

както и активен участник във формирането му. 
 

(3) Настояваме в случай на установяване на правилността на описаните в 

нашите сигнали нарушения на член 4, ал.(1) и член 4, ал.(4) от ЗРАСРБ, 

ръководството и НС на ИЯИЯЕ да бъдат задължени да разгледат  и утвърдят 

направеното от първичното звено компромисно предложение за състава на 

оспорваното жури.  
 

Благодарим за Вашето внимание.  

София, 10.05.2017        С уважение:                                  

                                                               (чл.-кор. Е. Нисимов)    (чл.-кор. В. Петкова)  

 

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Копие от Вашето писмо до ИЯИЯЕ-БАН с изх. № МОН 09-97 / 02.05.2017. 

2. Копие от доклад на чл.-кор. Е. Нисимов, ръководител на Лаб.“ТЕЧ“, с 

компромисно предложение за състава на журито. 

3. Копие от сигнал вх.№ МОН 18-176/24.03.2017 от чл.-кор. В. Петкова и от     

чл.-кор. Е. Нисимов.  


