
Позиция

Пряк и задочен разговор за науката с министър Игнатов
Доц. дгн д-р Руслан И. Костов

Никога имиджът на българската наука не е падал толкова ниско. Никога не е имало 
протест на научната общност на такова ниво в пресата, медиите и на улицата. Никога в 
най-авторитетното  научно  списание  “Nature”  не  е  излизала  негативна  статия  за 
българската  наука,  свързана  с  името  на  “геолога  Рангел  Гюров”.  Никога  Българската 
академия  на  науките  (имам  предвид  обръщението  на  Общото  събрание  до  НФНИ  и 
съответния отговор) не е била третирана като досаден нахален неграмотен просяк.

Преди време, на един коктейл за деня на науката, се представих на министър С. 
Игнатов и му казах, че академичната общност в Минно-геоложкия университет “Св. Иван 
Рилски”  (МГУ)  има  силно  негативно  отношение  към  лицето  Р.  Гюров  (назначен  за 
управител на НФНИ) и че той е напуснал поради нарушения тогавашния наш институт в 
качеството си на помощник-ректор (да не се бърка със заместник-ректор).

На  30.11.2012  г., на  специална  пресконференция  в  София-прес, отбелязах  още 
веднъж същото, като направих анализ на т.нар.  “научна дейност” на д.н.  Р.  Гюров въз 
основа  на  качени  на  сайта  на  Нов  български  университет  негови  публикации,  почти 
всичките в съавторство с Х. Харизанов, Б. Рангелов и Р. Берберова (2001-2007 година). 
Лицето не членува и не е участвало в никакви научни изяви на Българското минералогическо 
дружество,  на  Българското  геологическо  дружество  и  не  ми  е  известно  да  има  някакви 
публикации в авторитетни научни издания и форуми у нас (включително в МГУ, където е учил 
и работил) или в чужбина по отношение на вещественото направление. Статиите му по това 
направление (предимно в съавторство с асистента Х. Харизанов, бивш служител в шлифовата 
работилница на МГУ) не отговарят по стил и съдържание на статута на уж хабилитирано лице, 
стигащи до абсурд с примерите за  недоказаните  диаманти от Източните Родопи и златните 
утайници по тракийските светилища. Земетръсните врачувания на лицето в пресата оставям за 
коментар на колегите геофизици. На тази пресконференция отбелязах, че асистентът от Нов 
български университет Х. Харизанов е спечелил сега от фонда като ръководител на проект 
по археоминералогия сумата от 400000 лева, без да има и една публикация по темата.

Къде  са  публикациите  на  Гюров  преди  2001  и  след  2007  година?  Къде  са  му 
публикациите  (ако  изобщо има такива)  на  чужд език  в  Ангола  и  има ли поне 2  цитата  в 
чужбина?  С  посочения  брой  и  качество  на  научна  и  наукоподобна  продукция,  лицето  не 
отговаря дори за доцент в геонауките. Видно е,  че университетският преподаветел дори не 
може да оформи технически правилно своята библиографска справка.

След пресконференцията, на която той присъстваше, пред поне 10 журналисти, които 
го  бяха  заобиколили,  му  показах  и  го  попитах  за  названието  на най-известния  неруден 
минерал, който всеки студент по геология знае от първата си седмица в университета, но той 
каза че не е специалист (!!!)  и не отговори. След това журналистите то попитаха по какво 
точно  е  професор  и  след  като  се  замисли  за  известно  време, специалистът  отговори  “по 
геология...,  по  науки  за  Земята”.  От  документ,  издаден  в  Ангола  се  доказва,  че  там  е 
преподавал  дисциплините хидрогеология,  обща  геология  и  статистически  методи.  От 
прегледа на списъка му с публикации се вижда, че лицето е специалист по: геоархеология, 
геофизика (геодинамика), музеология, геосемиотика, минералогия, гемология, културология, 
биогеохимия, екология, климатология, минерални технологии, антарктически изследвания и 
геоетика.



В  деня  на  протеста  на  учените,  имах  шанс да  срещна  министъра  на  входа  на 
министерството и да  му задам същите въпроси пред няколко репортери.  След като  му 
споменах  за  статията  срещу  псевдоучения  Р.  Гюров, подписана  от  всички  академици, 
член-кореспонденти и  поне  10  професори от  областта  на  науките  за  Земята,  министър 
Игнатов ме учуди с позицията, че имало други академици, които били в негова защита. Аз 
съм в геолого-минералогическата гилдия и не познавам “други” такива.

Когато му споменах за 400000 лева по проекта на асистента Х. Харизанов, той каза, 
че не знаел за този втори асистент на Р. Гюров. Спрях да задавам въпроси. Но още веднъж 
направих изказване пред десетина медии, след като министърът влезе в сградата. Нито 
една медия, пак, както след пресконференцията, не го напечата или излъчи по телевизията. 
Журналистите се интересуваха от партийно ръководство на протеста. Аз им отговорих, че 
има две партии – на некадърниците (бих добавил сега и на посредствеността, търгашите и 
тарикатите) и на знаещите (можещите). Вероятно кризата покрай цялата наука е обхванала 
и  българската  журналистика. “Помогнах”  на  една  журналистка  от  Канал  1  да  вземе 
интервю от един член-кореспондент и от един професор от БАН – нищо не беше излъчено 
(ах,  тези редактори)! Мой критичен коментар пред уж опозиционна телевизия също не 
беше излъчен.

Бих  желал  да  подредя  4  основни  проблема  в  конкретния  случай,  пред  нашата 
академична общност (и пред министъра), които не трябва да се смесват: 1 – Нарушенията 
на  НФНИ,  установени  от  чл.-кор.  проф.  Емил  Хорозов  и  съответната  комисия;  2  – 
Назначаването на неадекватно като академично звание и авторитет лице за ръководител на 
НФНИ; 3 – Тотално неадекватната по отношение на управление, прозрачност и научни 
критерии есенна сесия 2012 година на фонда; 4 – Коректността на даването на Р. Гюров на 
степен  “доктор  на  науките”  от  Университета  по  библиотекознание  и  информационни 
технологии (тема “Използване на сервизно ориентирани информационни архитектури за 
изследване  на  динамичното  поведение  на  земната  кора”  –  под  “информационни 
архитектури” трябва да се разбира, че авторът може да ползва Интернет; да се добавят 
“архитектура” и “информатика” към специалностите му), като в журито само 2 души имат 
някакво отношение към геонауките и съответната тема. От цитираните в автореферата 9 
публикацийки  (повечето  в  съавторство,  половината  резюмета,  повечето  без  дадени 
страници), 6 са от стария списък на “трудове” в периода 2001-2007 година.

Колегата Сергей Игнатов (в  случая  министър)  ще може ли да погледне в  очите 
своите  учители и колеги от Санкт Петербург (бивш Ленинград),  където е  учил или от 
Оксфорд,  където  е  специализирал?  Смарагдоустата  богиня  Маат  очаква  той  да  вземе 
своето решение...


