До: Проф. д-р Веселин Брезин
Управител на Фонд „Научни изследвания
До: Проф. дмн Николай Еленков Лазаров
Председател на Изпълнителния съвет
на Фонд „Научни изследвания“
СИГНАЛ
от член-кор. проф. дфн Емил Рафаелов Нисимов,
ИЯИЯЕ-БАН, ръководител на Лаборатория „Теория на
елементарните частици“ и ръководител на Договор ДН 18/1
Относно: Нарушение от страна на администрацията на ИЯИЯЕ-БАН на
задълженията й като базова организация по Договори ДН 18/1 и ДН 08/3 с ФНИ
Уважаеми г-н Управител, уважаеми г-н Председател на ИС,
Подавам настоящия сигнал на основание на член 17 от Раздел VII „Уведомяване за
нови обстоятелства и пречки“ в текста на ръководения от мен Договор ДН 18/1:
Чл. 17, ал.(1), т.2 „ ... възникнат обстоятелства, които ще забавят или
възпрепятстват изпълнението на договора“;
Чл. 17, ал.(2) „При възникване на обстоятелства, непредвидени в този
договор, всяка от страните е длъжна своевременно да информира другата страна. ...“
Същите обстоятелства касаят и Договор ДН 08/3 ръководен от колежката доц. д-р
Лилия Ангелова.
Именно, администрацията на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика
при БАН (ИЯИЯЕ-БАН) си позволява грубо нарушение на задълженията си като базова
организация по споменатите по-горе наши договори с ФНИ, изразяващо се в следните
обстоятелства.
Съгласно финансовия план на Договор ДН 18/1 и обосновката към него (копия тук
приложени) изрично са предвиден средства за двата етапа по перо „4. Разходи за
външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ за наемане за
административно-техническа поддръжка на неотдавна пенсионирана наша колежка г-жа
Виржиния Досева - бивша техническа секретарка на ръководената от мен Лаборатория
„Теория на елементарните частици“ на ИЯИЯЕ-БАН, която отлично се справяше с
подобни задължения като участник във всички наши досегашни успешно приключили
договори с ФНИ.
Независимо, че не се изискват абсолютно никакви финансови ангажименти от страна
на ИЯИЯЕ-БАН, директорът доц. Димитър Тонев упорито и без никакви обяснения
отказва да разпореди сключване на граждански договор с г-жа В. Досева.
Считам подобно нарушение от негова страна на задълженията му като
ръководител на базова организация, подписал съответния договор с ФНИ, за
административно своеволие създаващо ни почти ежедневни затруднения от
административно-технически характер при изпълнение на научната ни програма.

Особено вредителски ефект имаше описаното директорско своеволие по време на
неотдавна организирана от нас авторитетна международна конференция QST-18 по
линия на европейската COST по тематика тясно свързана с тематиката на нашия
договор ДН 18/1 както и договор ДН 08/3, по време на което мероприятие се
докладваха последните резултати на участниците в споменатите два договора. Г-жа
Виржиния Досева като член на организационния комитет на QST-18 (както се вижда от
приложеното тук копие на официалния постер на европейската COST конференция),
беше възпрепятствана да изпълнява задълженията си поради което останалите членове
на оргкомитета бяха принудени да се натоварят допълнително с несвойствени за научни
работници задачи.
Следва да се отбележи, че предвижането на средства по перо „4. Разходи за външни
услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ за наемане на нашата наскоро
пенсионирана колежка-секретарка за административно-техническа поддръжка на
дейностите по настоящия ни Договор ДН 18/1 съвсем не е случайно. Главната причина е
нелоялното поведение – честите обструкции, в някои случаи достигащи до бойкот на
дейността на колектива ни по време на изпълнение на неотдавна приключилия наш
предходен проект по Договор ДФНИ Т02/6 с Фонда, от страна на администрацията на
ИЯИЯЕ-БАН въпреки задълженията й като базова организация. Тези обструкции и
бойкот се изразяваха главно в: чакане по няколко седмици за елементарен подпис на
заповеди за командировки, с което се губят резервации и се проваля възможността за
закупуване на по-евтини самoлетни билети, неизплащане с месеци на командировъчни
пари по договора, непрекъснато разкарване поради произволна и честа смяна нa
прaвилата и изискваните придружаващи документи при отчитането на дейности по
договора, и други подобни случаи на постоянен административен тормоз спъващ
гладкото изпълнение на научната програма по договора.
В тази връзка моля Ръководството на ФНИ да окаже натиск, за да застави
директора на ИЯИЯЕ-БАН да се съобразява с правилата на Фонд „Научни
изследвания“ и да спазва поетите и подписани от него задължения като
ръководител на базова организация при описаните по-горе обстоятелства.
Благодаря за Вашето внимание.
София, 29.03.2018 г.

С уважение:
(чл.-кор. Е. Нисимов)

Приложения:
(а) Финансов план – бюджет на Договор ДН 18/1
(б) Обосновка на финансовия план на Договор ДН 18/1
(в) Копие на постер на COST конференция QTS-18

