Уважаема проф. Пашева,
Запознах се със становището на проф. Севдалина Димитрова относно писмото ми № 74021149/29.09.2017 до Научния съвет (НС) на ИЯИЯЕ с копие до Управителния съвет на БАН
относно: конкурса за професор към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 Физически науки (Теоретична и
математическа физика – статистики в пространства с ниски размерности), "Държавен
вестник" бр.7/20.01.2017г. с кандидати доц. Хаджииванов и доц. Стоилова.
Изпратих мнението си по конкурса преди избора на професор, т.е. преди заседанието на
Научния съвет на ИЯИЯЕ на 5.10.2017, поради многото нарушения по конкурса. Изненадан
съм, че становището на проф. Димитрова, представено на УС, не коментира основни
въпроси повдигнати от мен, а именно:
1.Журито е избрано неправомерно. НС не утвърждава втори по ред състав на жури,
предложен от лаборатория «Теория на елементарните частици». Вместо това, в нарушение
на закона, на заседание на НС председателят на съвета чл.-кор. Стоянов подлага на
гласуване списък, разширен с 3 допълнителни кандидатури, предложени от двама членове
на лабораторията (доц. Л. Георгиев, член на НС и зам. -директор, и доцент Николай
Николов). Разширеният списък включва и двамата предложители, които са били избрани в
журито при последвалото гласуване в НС. В резултат на това е подменена значителна част
от членовете на предложеното от лаборатория «Теория на елементарните частици» жури.
При този избор на жури не е отчетен и фактът, че зам.-директорът Георгиев се е опитал да
елиминира предварително кандидата по конкурса доц. Стоилова. Това той е потвърдил,
както на самото заседание на НС, така и по електронната поща (писмото на Георгиев е
приложено). Тази доказана проява на пристрастност към единия от кандидатите, според
мен, прави недопустимо включването на Георгиев в журито, с което конкурсът е опорочен
в самото начало. МОН е информиран по случая и дава препоръка на директора да се
консултира с първичното звено, но препоръката не е изпълнена от доц. Тонев.
2. Както отбелязвам в своето писмо, другият кандидат не изпълнява значително едно от
задължителните минимални изисквания за професор в ИЯИЯЕ. Прилагам извадки от
Правилника на БАН и на ИЯИЯЕ по ЗРАСРБ. Както се вижда, НС на ИЯИЯЕ не спазва и
собствения си Правилник.
Отговорни за всички тези нарушения са преди всичко доц. Димитър Тонев – директор на
ИЯИЯЕ, доц. Лъчезар Георгиев – зам.-директор, чл.-кор. Чавдар Стоянов - председател на
НС, проф. Севдалина Димитрова, изпълняваща длъжността научен секретар на ИЯИЯЕ по
това време.

26.11.2017

С уважение, акад. Чавдар Палев

