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Николай Витанов (СУ) отново изля поредната доза дезинформация против мен. Този 
път поводът е мое интервю във в. Труд http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2349635, 
в което описах една схема за източване на Фонда за научни изследвания. Въпреки че 
името на Витанов и съдружниците му не бе споменато, той бе незабавно разпознат като 
евентуален участник в схемата, и след неуспешен опит да отрече, фактически си призна 
и започна да се оправдава в стила „а вие защо биете негрите”. Дори си позволи да ме 
обяви за неспециалист в „неговата област“.  
 

 На отделните лъжи и инсинуации ще се спра в отделни статии, които ще 
публикувам в http://fairscience.wordpress.com, а за това дали съм специалист в „неговата 
област” засега препоръчвам 
http://groups.yahoo.com/neo/groups/bulgarianscienceproblems/conversations/messages/8345   
 
        Като начало, ще кажа, че единственото вярно нещо в приказките му е, че имам 
чувство за хумор. Мога да го потвърдя и с литературни награди. 
 
      Няма да обсъждам инсинуации като тази, дали В. Атанасов „черпи информация, 
идеи и вдъхновение” от мен. Информацията му е същата, която има и Витанов, не знам 
от кого черпи вдъхновение (досещам се, от кого не черпи!). Но ако някой черпи идеи и 
вдъхновение от мен, това може само да ме радва. Още повече, ако печели конкурси 
срещу черпещия информация, идеи и вдъхновение от Витанов.  
 
     Имам забележка  към афишираната от Витанов като негова „концепция, че младите 
учени трябва отрано да се научат да пишат проекти и да свикнат с мисълта, че пари за 
наука се изкарват навсякъде по света по този начин...”(курсивът мой). Тя е, че този 
начин, който използува групата на Витанов, и който е описан в интервюто ми, не е 
правилният начин. Младите учени (и техните ръководители) трябва да свикнат с 
мисълта, че основното в научната дейност е научният резултат. Проектите са преди 
всичко средство за получаване на научни резултати, а не само за печелене на пари (и то 
с непочтени трикове). Както казва Гьоте: 
„По-посредствените дарования не се задоволяват от самото изкуство; при 
изпълнението имат пред очи всякога единствено печалбата,  която ще им донесе 
готовото произведение. Но при такива практически цели и насоки не може да се 
постигне нещо голямо.” (Екерман, Разговори с Гьоте). 
Ще добавя, че младите трябва да бъдат научени да пишат проекти по приетите правила, 
да спазват договорите, които подписват и да ги отчитат по академични и финансови 
критерии. Това трябва да важи и за учителите им. И всички да си дават сметка, че един 
проект престава да бъде младежки, ако шефът е съавтор във всички публикации. 
 
       В стила на Витанов е да хвърли обвинение в нещо измислено от него, и след това 
да го обори. Ето един пример от цитирания вече пасквил: ”В тази връзка концепцията 
на Пушкаров, че в една статия трябва да има  благодарност само към един проект, е 
негово изобретение.... Очевидно, ако има двама съавтори, е съвсем логично всеки да 
изкаже благодарност към своя  проект. ... в неговите собствени  статии ... лесно 
могат да се намерят случаи на благодарности към два договора .”.  Детайлите по тази 
тема ще разгледам подробно на друго място. Тук, като начало, ще акцентирам само на 
абсолютната недопустимост един автор да отчита самостоятелна статия в два, три и 
повече свои договора с един и същи възложител (ФНИ). И при това нахално да 
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твърди, че договорите са на различни теми! Това, което е видял Витанов в мои статии 
се отнася до 5 публикации (2001-2002 г.), в които мои съавтори са проф. А.Шиварова и 
общият ни докторант К.Маринов (получил наградата Еврика за най-добра дисертация). 
В тях аз изказвам благодарност на ФНИ, а проф. Шиварова - на СУ. Точно, както 
твърди за правилно Витанов. Аз не участвам в научния колектив на Шиварова, и тя не 
участва в моя колектив. Участващите в някои публикации чуждестранни автори (Allan 
Boardmann и B. Malomed) НЕ изказват благодарности към техни проекти! Очевидно е, 
че ние не работим по техни проекти, и не ги финансираме за сметка на ФНИ или СУ. 
Така че е абсолютно ясно кой пие и кой плаща. И това не е защото по същото време не 
съм участвал в повече от един договор, а защото не съм отчитал с една статия повече от 
един проект. В групата на Витанов всичките публикации се използуват за всичките им 
6 договора с ФНИ и още толкова с други възложители. Договорите са в периода 2006 – 
2013 година! При подписването им всеки път са обявявали, че всеки следващ договор е 
нов, а отчитането става не само с едни и същи публикации, а и с едни и същи текстове в 
отчетите! Ето някои примери на публикации: 
-  A A Rangelov, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 42 (2009) 021002 -  
This work has been supported by the European Commission’s projects CAMEL, EMALI and FASTQUAST, and 
the Bulgarian NSF Grants Nos 205/06, 301/07 and 428/08.  Сам автор благодари на 6 проекта, от които 3 
на Витанов с ФНИ. 
- A.A. Rangelov, Optics Commun. 285, 4157 (2012) This work has been supported by the Bulgarian grants 
D002-90/08 and DMU-03/103.  
- A. A. Rangelov,  Opt. Lett. 36, 2716 (2011 ) ...supported by the European Commission  project FASTQUAST, 
the Bulgarian NSF grants D002-90/08, DMU02-19/09, and IRC-CoSiM, and the Sofia University grant 
022/2011. – сам автор отчита статията по 5 проекта, от които 3 с ФНИ!  
- I.Boradjiev, N.Vitanov, Phys.Rev.A 81 (2010) - supported by the European Commission  project EMALI, the 
Bulgarian NSF grants VU-I-301/07, D002-90/08, DMU02-19/09, and IRC-CoSiM, and the Sofia University 
grant 074/2010. Отчитат се 7 проекта! (Boradjiev e член на екипа на Vitanov). 
-N.V. Vitanov, Phys.Rev.A 85(2012), …supported by the European Commission’s projects FASTQUAST, and 
the Bulgarian NSF Grants D002-90/08 and IRC-CoSiM (ДОО2-136/15.12.2008). 
 
Забележка:Договорите 205/06, 301/07, 428/08 и D002-90/08 са на Витанов, DMU02-19/09 е скандалният 
прекратен договор на Рангелов, DMU-03/103/11 е на член на колектива на Витанов , IRC-CoSiM е на 
Ана Пройкова (вж. Доклада на АДФИ, стр. 94, където е цитиран като ДОО2-136/15.12.2008г. ). 
 
Списъкът може да бъде продължен с поне 50 примера!  
Трябва добавим и публикациите с чуждестранните учени. Оказва се, че броят на 
чуждестранните съавтори е над 40! Какво чудно има тогава, че 5 наши колектива, в 
съавторство с още 40 чужденци са публикували 65 статии за период от 5 години (2008-
2013).  
     Нека бъдем наясно – научното сътрудничество е нещо много хубаво и полезно! И 
трябва да се поощрява. Но с него не бива да се злоупотребява за правене на некоректна 
реклама.  
    Тук идва другият съществен момент: Имат ли отношение всичките публикации 
към формулираните задачи на проекта. Всъщност, повечето от тях изобщо не визират 
тези задачи. Най-често те са в кръга на интереси на съавторите, изследванията са 
правени в чуждестранни институти, идеите са от водещи автори зад граница, включени 
са в дейността на съответните институти. Тогава на какво основание се включват в 
отчетите на всичките, претендиращи да са различни, проекти?  
     Отговорът е прост и се съдържа в начина, по който са написани и приети проектите. 
Ключовите моменти са в това темите да бъдат максимално всеобхватни (напр. 
квантова информатика и квантови компютри), а в работните програми вместо 
„очакван резултат” се записва публикация, доклад, или семинар. След това в отчетите се 
говори за брой публикации, а не за получени нови съществени резултати по 



работната програма на проекта!  Така се оказва, че цялата квантова механика, 
включително уравнението на Дирак, електродинамиката, оптиката и физиката на 
кондензираната материя са „малка част” от „квантовата информатика и квантовите 
компютри” (заглавието на проекта на Витанов). По „естествен начин” в темата се 
включват и всички „дъщерни проекти” на неговите сътрудници, от които са съставени 
„дъщерните колективи”.  
 
        С това завършвам изложението на общата схема на източване на фонда. Анализ на 
отделни аспекти очаквайте в скоро време. Сред тях ще бъдат: 
 

- Що е паразит в науката 
- Как да си напишем финансовото разпределение в проекта 
- Трябва ли ни помощ от приятел във ВНЕК 
- Случаят Рангелов и скандалът в „Дневник”. Какво пише в рецензиите? 
- Как да патентоваме от името на чужд университет, без да споменаваме къде сме 

направили изобретението.  
 
 
 
      
        
      
 
       

 
 
 
 
        
 


