ДО: ЗАМ.-МИНИСТЪР Д-Р ПЕТЪР НИКОЛОВ
Министерство на Образованието и Науката
ВЪПРОСИ
от чл.-кор. Емил Нисимов и чл.-кор. Валентина Петкова,
ИЯИЯЕ-БАН, Лаборатория „Теория на елементарните частици“ („ТЕЧ“)
Относно: Ваше писмо до ИЯИЯЕ-БАН с изх.№ МОН 09-97 / 08.06.2017 г.
Уважаеми господин Заместник-Министър,
За съжаление, и в това писмо до нас Министерството на Образованието и Науката във Ваше
лице не отговаря на два конкретни въпроса, зададени в нашите сигнали с вх. № МОН 18176/24.03.2017 и 09-97/10.05.2017 по тълкуването на два членa на закона ЗРАСРБ.
Налага се да ги зададем още веднъж:
1. Факт (документиран, проверен и потвърден от МОН):
a) Първичното звено (лаборатория «ТЕЧ») в съответствие с чл.4, ал.(1) от ЗРАСРБ предлага на
Научния Съвет (НС) на ИЯИЯЕ-БАН състав на научно жури (НЖ) по конкурс за академична
длъжност «професор», приет с мнозинство. (Документирано с протокол от гласуване от 09.
03.2017.)
b) На заседанието си от 16.3.2017 НС на ИЯИЯЕ отхвърля предложеното от първичното

звено НЖ като цяло, без конкретни мотиви за нито една от кандидатурите. Вместо да
поиска от ръководителя на първичното звено
ново предложение, НС се заема
самостоятелно да определя НЖ, като подлага на ново гласуване току-що отхвърления
състав, разширявайки го допълнително с 3 нови кандидатури по свое усмотрение. Те, в
крайна сметка, заменят 3-ма от 7-те членa на предложения от първичното звено състав.
(Документирано с протокол с решения на НС, публикуван на сайта на ИЯИЯЕ.)
Въпрос 1:
НС на ИЯИЯЕ нарушава ли при избора на въпросното НЖ чл. 4 ал. (1) от ЗРАСРБ?
Още веднъж настояваме за конкретен отговор - «ДА» или «НЕ».
Както вече обяснихме в предишното си писмо, отговорът на този въпрос, т.е., еднозначното
тълкуване на термина „утвърждава“ в текста на член 4, ал.(1) от ЗРАСРБ е важен не само за
конкретния случай.
2. Тъй като от писмата до нас от МОН не става ясно дали проверката на МОН е потвърдила
описания в сигналите ни факт на публично признат опит на член от ръководството на института да
отстрани единия от кандидатите в конкурса, ще зададем другия си въпрос абстрактно:
Въпрос 2:
Включването в състава на НЖ на човек, поискал от ръководителя на научното звено
оттегляне на единия от кандидатите в даден конкурс, нарушава ли чл. 4 ал.(4) на ЗРАСРБ?
Още веднъж настояваме за конкретен отговор - «Да» или «НЕ».
София, 12.06.2017

С уважение:
чл.-кор. Емил Нисимов, чл.-кор. Валентина Петкова

