
До Председателя 
на Министерския съвет на Р.  България

До Председателя 
на Комисията по образованието, науката, 
въпросите на децата, младежта и спорта 
към Народното събрание

     На 19.12.2012 г.   Председателят на Министерския съвет (МС) 
разпореди Инспекторатът на МС да провери последната конкурсна 
сесия на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ). Въпреки, че  в тази 
проверка не беше предвидено участие на представители на 
протестиращата   научна общност, за да улеснят работата на 
Инспектората,  още на 20 и 21 декември учени внесоха няколко 
предложения за параметрите на проверката.
      Както беше обявено публично, тази проверка трябваше да завърши 
до Коледа,  a на основание на заключенията и се очакваше до края на 
2012 г.  да последват конкретни действия на Председателя на МС.
      Почти три седмици след 19.12.2012 г.  проверката не само, че не е 
завършила,  но и, както се  разбира от неофициални изявления - при 
пълна липса на публично обяснение,  тази  проверка  ще се проточи до 
края на месец януари. 
      Това е напълно неприемливо. 
      Нарушенията в този конкурс на ФНИ, посочени в няколко  писма на 
български учени у нас и в чужбина, както и в  ред  декларации  на най-
авторитетни  научни институции, изпратени до  Президента, 
Председателя  на МС и до Парламентарната комисия, са наистина 
многобройни.  За проверката на  няколко от най-драстичните от тях, 
обаче,  са достатъчни броени часове, или няколко дена, не  седмици. 
Така например, законността на назначението на г-н Рангел Гюров на 
поста Председател на Изпълнителния съвет на ФНИ   е обстоятелство, 
проверимо  в рамките на един ден.
       Удължаването на срока, както и продължаващото присъствие във 
ФНИ на евентуалните нарушители,  ни карат да се съмняваме в 
обективността на  заключенията. Тези обстоятелства, независимо от 
очакваната безпристрастност  на разследващия орган, могат лесно да 
доведат до манипулации и прикриване на нарушения и извършителите 
им.
      За да бъде изобщо ефективна и легитимна тази проверка са 
наобходими минимум няколко допълнителни мерки: 
1. Отстраняване от   ФНИ  на г-н Гюров окончателно: хабилитиран 

или не (въпрос на максимум 1 ден проверка, която Инспекторатът 
на МС би трябвало вече да е направил), г-н Гюров не е учен по 
общоприетите научни критерии, което е необходимо условие за 



поста, който заема. Отстраняване от   ФНИ, поне до завършване 
на проверкатa,  и  на Управителя на ФНИ  г-н Христо Петров.       

2.  Допускане  до проверката нa представители на научната общност, 
     които да гарантират, че докато тя тече,  не се  подменят 

          документи, както и, че са налични всички адекватни за проверката 
          документи. 
3. Незабaвно изпълнение на основното искане  на протестиращата 

научна общност за общоприети прозрачност и публичност на 
процедурите по оценка и класиране на кандидатствалите в 
конкурса проекти.  А именно, да  бъдат незабавно  публикувани на 
интернет-страницата на ФНИ: 
• съставът на временните експертни комисии,
• пълният списък на рецензентите, реално участвали с рецензии 

              в оспорвания конкурс,  с указани  тяхната област на   
              компетентност и броят на изготвените от всеки рецензии,

• основното приоритетно направление, по което е кандидатствал 
всеки класиран прoект,  анотацията и професионалната 
биография на ръководителя му, оценките му (брой точки) по 
всеки от 4-те критерия, 

До 19.12. 2012 г.  бе пропилян един месец   в бездействие и 
недопустими манипулации  по медиите на министър С. Игнатов.
Още 40 дни е прекалено дълъг срок за  проверка, резултатите от
която се чакат  от научната общност с нарастващо нетърпение. 
         Незабавното отстраняване  на господата Гюров и Петров ще 
бъде ясен  знак – както  за служителите във Фонда, че промените там са 
започнали, така че да бъдат мотивирани да сътрудничат по - охотно  на 
проверяващите, но също така – и  за протестиращите,  че предприетата 
проверка на държавен орган над МОМН няма да се сведе до 
формалните предишни  одити, поръчани от министъра.

Считаме, че цялостен анализ на конкурсната сесия е също 
абсолютно необходим, и че той трябва да бъде направен с участието на 
научната общност. 

Ако описаните по-горе  минимални искания не бъдат изпълнени, 
протестите на научната общност неминуемо ще продължат. 

07.01.2013 г.

Подписали:



гл. aс. д-р Виктор Атанасов, ФзФ, СУ
проф. дфн Димитър Бакалов, ИЯИЯЕ, БАН
проф. дфн Юлия Веселинова, ФзФ, СУ
гл. ас. д-р Гергана Герова, ФзФ, СУ 
проф.дхн Николай Денков, ФХФ, СУ
доц. д-р Христо Димов, ФзФ, СУ
проф. дфн Владимир Добрев, ИЯИЯЕ, БАН
доц. д-р Ангел Живков, ФМИ, СУ
проф. дмн Камен Иванов, ФМИ, СУ
проф. д-р Илия Илиев  ИМИ, БАН
доц. д-р Олег Йорданов, ИЕ, БАН
доц. д-р Георги Кадинов, ИК, БАН
проф. дфн Петър Кралчевски, академик, ФХФ на СУ 
проф. дмн Огнян Кунчев, ИМИ, БАН
проф. дмн Румен Малеев ФМИ, БАН  
проф. дфн Анисава Милтенова ИЛ, БАН
проф. дфн Емил Нисимов, ИЯИЯЕ, БАН
проф. дфн Светлана Пачева, ИЯИЯЕ, БАН
проф. дфн Валентина Петкова, чл.- кор. на БАН, ИЯИЯЕ, БАН
проф. дхнТони Спасов, чл.- кор. на БАН, ФХФ, СУ
проф. дгн Кристалина Стойкова ГИ, БАН
доц. д-р Веселин Тончев, ИФХ, БАН
гл. aс. д-р Филип Филипов, ИМ, БАН
проф. дмн Емил Хорозов, чл.- кор. на БАН, ФМИ, СУ
доц.  д-р Огнян Христов ФМИ, БАН

Съкращения:

ФМИ – Факултет по математика и информатика
ФзФ – Физически факултет
ФХФ – Факултет по химия и фармация
ИЯИЯЕ – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
ИМИ - Институт по математика и информатика
ИЕ – Институт по електроника
ИК – Институт по катализ
ИФХ – Институт по физикохимия
ИМ – Институт по механика
ИЛ – Институт  за литература
ГИ – Геологически институт


