


 

 

 

 

 

Бегъл преглед показва, че на сайта на ИЯИЯЕ тази информация продължава да е непълна, с 

пропуски, неактуализирана, даже имената на лабораториите варират от страница в страница, 

фигурират и вече несъществуващи лаборатории. 

 

1a.  Какъв е възрастовият състав на научните работници (по длъжности)? 

1b. Колко хора са напуснали през годината и колко са назначени? 

1c.  Колко хора са на ½ щат в ИЯИЯЕ? 

1d.  Списък на хората   в чужбина и все още на щат в ИЯИЯЕ с  разрешени дълги отсъствия? 

 

2. Колко са щатните бройки заявени в БАН и какъв е размерът на държавната субсидия 

отпусната на ИЯИЯЕ за 2017? 

 

2a. В официални документи (производствени характеристики на служители от ИЯИЯЕ) издадени 

през настоящата 2017 год. фигурира следната информация за щатните бройки в ИЯИЯЕ: 

„Списъчен брой на работещите – 288“. В същото време елементарна справка по данните на сайта 

на Института показва, че реалният брой на служителите в ИЯИЯЕ е не повече от 230, в това число 

– служителите в „БРВ“ плюс отсъстващите в дългосрочни неплатени отпуски в чужбина плюс 

наскоро пенсионираните служители. Какви са причините за такова фрапиращо 

несъответствие?? 

2b. Включва ли субсидията допълнителна сума  (и в какъв размер) зa отличен  с постиженията си 

институт като нашия? 

2c. Колко и кои служители на ИЯИЯЕ са получавали (и/или получават)  основни заплати над 

определените (фиксирани от 2008 насам) стойности – преди и след повишението от октомври 2017?  

Ако има такива привилегировани служители, тези им привилегии основават ли се на 

резултатите от тяхното атестиране? В случай, че това НЕ е така, настояваме за разяснение по 

какви критерии са били избрани привилегированите!  

2d.  От кои пера на бюджета се финансират тези по-високи основни заплати? 

2e. Изплащани  ли са и други допълнителни възнаграждения от държaвната субсидия? 

2f. Oбяснение на месечните (около 30000 лв според «СЕБРА») допълнителни плащания за 

възнаграждения? 

2g. Какви са заплатите на администрацията? 

2h.  Какви са причините, че и с последното повишение (за първи път от 2008 насам) ИЯИЯЕ остава 

с по-ниски заплати в сравнение с други институти в БАН, въпреки, че делът на по-високите заплати 

(за хабилитираните) е значително по-малък отколкото в други институти (например при 49 

професори в ИМИ, и само 11 в ИЯИЯЕ)? 

 

Предложение:  Комисия утвърдена от НС да предостави на НС пълен списък на основните заплати 

на всички служители на ИЯИЯЕ, включително и на администрацията. 

 

Договори, проекти 

 

    1. Въпреки многократните ни призиви информацията за всички договори и проекти  в ИЯИЯЕ да 

бъде публична на сайта на института това продължава да не е изпълнено.  Единственото 

изключение е договорът Т02/6  с ФНИ на сътрудници на лаб. «ТЕЧ» , виж  

http://theo.inrne.bas.bg/elpart/DFNI_T02-6_index.html  . 

 



 

 

1a. Настояваме   предлаганата комисия да предостави на членовете на НС пълна информация за 

всички договори в последните 6 години - участници,  получени възнаграждения (с точните суми), 

отчети на договорите. Тъй като по достъпната информация някои от участниците в някои 

договори очевидно не съответстват по компетенции на тематиката им, настояваме да  

бъдат представени трудови характеристики на всички участници в големите институтски 
договори.  

1b. Настояваме за публикуване на пълна информация при всяка смяна на ръководители на 

договори поради напускане, пенсиониране или смърт. 

 

   2. Буди недоумение фактът, че ръкoводството и тесен кръг около него е неизменен участник във 

всички големи договори със значително финансиране, независимо от компетентността им. В тази 

връзка, с цел разсейване на основателно породените  съмнения сред научния колектив на 

Института, призоваваме ръководството на института  (директор, зам.-директори, пом,-директор, 

председател на НС, председател на ОС на учените) да представят декларации за доходите си за 

последните 6 години, включително информация за евентуално раздавани си премии. 

 

Кадрова политика 

 

1. Колко и кои от сътрудниците на ИЯИЯЕ са на възраст над допустимата пределна по Устава 

на БАН (пълен списък)? 

    гл. асистенти: 65 години 

    доценти: 67 години 

    професори: 68 години 

    член кореспонденти и академици : 70 години 

Както е известно,  практиката на повечето от институтите в БАН е след навършване  на тази 

възраст  при желание да задържат някои от активните служители на работа, като ги преназначат на 

най-ниската длъжност (в случая - "физик"), при което те могат да получават едновременно и 

пенсия.   НС определя възрастова горна граница  (напр. 70 г) за така преназначените служители. 

 

    2. Защо тази практика не се следва и в ИЯИЯЕ или се следва избирателно? По какви 

критерии се пенсионират активни сътрудници, отчитащи за института публикации и цитати и 

организиращи престижни международни мероприятия, което допринася най-съществено за 

международния имидж на Института, а хора без особена научна продуктивност продължават да 

работят, включително  като доценти и професори в нарушение на устава на БАН? 

  

    3. Колко хора под 45 г. са напуснали ИЯИЯЕ през 2017 и предходните години от 2011,  и колко 

от тях са  оставени на ½ щат? 

 

    4.  Атестация 2014 бе  укрита от публичен достъп; остана  без никакъв ефект за  кариерното 

развитие на младите колеги; ръководството  отказa   информация от нея  да бъде предоставена 

при изборите за НС и представители на института в ОС на БАН.   

 

    5. Според Правилника за дейността на ИЯИЯЕ: 

 

Чл.53 ал.(1) До 15 януари на текущата календарна година директорът утвърждава списък на 

учените, подлежащи на атестиране през нея и график за провеждането му. 

 

    От 2014 са минали 3 години (за нехабилитирани) – къде е списъкът за 2017 ?  

Има ли учени, които не са атестирани през 2014 или след това? 
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