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С настоящия доклад искам да обърна внимание на една недопустима практика при 

отчитане на договорите, сключени с ФНИ, която в отделни случаи приема 
застрашителни размери. Надявам се ИС да вземе мерки и да публикува писмени 
указания, които да направят по-нататъшното й прилагане невъзможно (въпреки че 
нейната недопустимост едва ли се нуждае от специална регулация). Става дума за 
отчитането с един научен резултат на няколко различни договора.  

      Известно е, че за получаването на даден научен резултат понякога е полезно 
обединяването на усилията на учени и колективи със сходни научни интереси, 
работещи в близки области и получили финансиране по договори с различни 
възложители. Съвместната им работа се публикува в общи научни статии и доклади, и 
в това няма нищо лошо, дори е полезно за получаването на по-качествени резултати. 
Различното финансиране се документира с благодарности в края на статиите. В тези 
случаи е ясно кой съавтор към коя група принадлежи, и откъде е финансиран.  

 Съвсем различни са случаите, когато един и същи автор (или група автори) има 
няколко договора с един и същи възложител (ФНИ) и отчита с един научен резултат 
дейността си по всички договори, в които участва. Нещо повече, в отчетите по 
различните договори фигурират едни и същи текстове. Най-фрапиращи са случаите, 
когато публикацията е с един единствен автор, а благодарностите в нея са на 2, 3 и 
повече договора, сключвани понякога в продължение на много години (напр. статия с 
единствен автор се включва в отчети по договори от 2008 и 2011 г). Така въпросната 
публикация се отчита най-напред по първия изтекъл договор, след година-две се отчита 
по втория и т.н. Рецензентите нямат достъп до предишните отчети и до другите 
договори, по които работи авторът на статията, нито до научните колективи.  

Очевидно е, че един и същи възложител не бива да плаща многократно за един и 
същи резултат на един и същи бенефициент! 

 
За да покажа размерите, до които води подобно източване на фонда, ще дам пример 

с група проекти, където водещ учен е проф. Н. Витанов от ФФ на СУ, макар че 
формалните ръководители на отделните проекти са различни. Тук не обсъждам нито 
квалификацията на учените, нито качеството на публикациите.  

Схемата е проста. Договорите са с неясно формулирани и сходни (на практика, 
съвпадащи) заглавия, задачите в тях са формулирани с по едно изречение (без 
обосновка и очаквани научни резултати). Вместо очаквани резултати е написано 
„семинар”, „публикация”, „доклад” или друг начин на представяне на евентуален 
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резултат, но нищо по научната същност на резултата. Такива проекти „минават някак” 
през ВНЕК, след което се отчитат с „публикация”, независимо от съдържанието й. 

Ето и примерът. Вероятно историята е започнала по-рано (Договори VU-F-205/06, 
VU  I–301/2007,  до  които  нямам  достъп), но аз ще цитирам данни от 2008 г., когато 
проф. Н. Витанов става ръководител на  
Договор ДО02 90/14.12.2008 „Квантова информация и квантови компютри” 
(459000 лв). Колективът от 9 души, сред които 1 доцент и трима доктори, обещава 
срещу близо половин млн лева следните  

 
 Очакваните резултати трябва да са свързани с физиката, а не с ползата за 
Групата по квантова оптика.  

Ето и списъка на научния колектив: 
 

1. доц. д-р Николай Витанов (ръководител) 
2. д-р Андон Рангелов – ФФ СУ 
3. д-р Генко Василев – ФФ СУ 
4. д-р Петър Иванов – ФФ СУ 
5. Елица Кьосева – ФФ СУ 
6. Боян Торосов 
7. Светослав Иванов – ФФ СУ 
8. Явор Бораджиев – ФФ СУ 
9. Христо Тончев – ФФ СУ 

(За този проект с този колектив се отпускат 459 000 лв.) 
 
През втория етап към него се присъединяват още 8 души: 
 

10. Лидия Ласкова Славова – ФФ СУ 
11. Генко Генов – ФФ СУ  
12.Тихомир Тенев – ФФ СУ 
13. гл. ас. д-р Емилия Димова – ИФТТ – БАН 
14. гл. ас. д-р Петър Захариев – ИФТТ – БАН  
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15. Калин Димитров – ФФ СУ  
16. Петър Кокарчев – ФФ СУ 
17. Христина Христова – ФФ СУ  

(Включването им е свързано с различни нарушения, описани в рецензията ми, 
депозирана във ФНИ. Няма да се спирам на тях, за да не се отклонявам от основната 
схема за източване на фонда.) 
 
През 2009 г. Андон Рангелов (# 2 в списъка) става ръководител на проект 
ДМУ02 19/2009 „Кохерентен контрол на квантови системи” (60 000 лв). 
Темата е част от заглавието на  Договор 90/2008, а научният колектив е извадка от 
горния списък: 

1. Андон Рангелов (#2) 
2. Генко Василев  (#3) 
3. Боян Торосов    (#6) 
4. Светослав Иванов (#7) 
5. Явор Бораджиев (#8) 
6. Генко Генков    (#11) 
7. Тихомир Тенев (#12) 
 

През 2011 г. Генко Василев (трети в договора на Н.Витанов и втори в договора на 
А.Рангелов) става ръководител на проект с договор  
ДМУ 03-107/2011 „Квантови симулации и адиабатни техники в квантово-
информационните технологии” (45613 лв) 
Отново „дъщерно заглавие” и „дъщерен колектив”: 
1. Генко Василев (#3) 
2. Петър Иванов (#4) 
3. Тихомир Тенев (#12) 
4. Явор Бораджиев (#8) 
5. Христина Христова (#17) 
 
Междувременно Петър Иванов (#4) и Елица Кьосева (#5) заминават за чужбина и идва 
ред на #6 Боян Торосов да оглави поредния Договор  
ДМУ 03-103/2011 „Нови техники за квантов контрол и техните приложения” 
(46889 лв.) 
Отново „дъщерно заглавие” и „дъщерен колектив”: 
1. Боян Торосов (#6)     (трети договор с негово участие!) 
2. Андон Рангелов (#2) (трети договор с негово участие!) 
3. Св. Иванов (#7)          (трети договор с негово участие!) 
4. Тихомир Тенев (#12) (трети договор с негово участие!) 
5. Генко Генов (#11)     (трети договор с негово участие!) 
 
По този начин за трите модификации (по същество – на един проект), са били 
отпуснати 611502 лв, без да се отчита финансирането от други договори с други 
възложители! (В интерес на истината, след категоричната намеса на АДФИ, 
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ръководеният от А. Рангелов Договор  ДМУ02-19/2009 бе предсрочно прекратен, а 
финансирането за втория етап на ДО 02 90/2008 бе намалено наполовина, поради липса 
на средства във Фонда.)  Възниква и въпросът с какво в случая договорите за млади 
учени (ДМУ) се различават от останалите, след като са по същата тема и се 
изпълняват от един и същи колектив, ръководен от НЕ младия доц. Н. Витанов? 

Авторите изказват благодарности в публикациите си на всички договори, и 
отчитат с тези публикации всички договори, в които участват. Те „продават на фонда” 
един и същи научен продукт, по два и повече пъти! Например, А.Рангелов е единствен 
автор в статията в Optics Letters 36, 2011 изказва благодарност на 3 договора с ФНИ 
(D002-90/2008, ДМУ02-19/2009, IRC-CoSiM), освен на проекта FASTQUAST и на един 
със СУ (022/2011). Статията е включена в отчетите на поне два от тях (90/2008 и  
19/2009), а за другите нямам информация. Друга самостоятелна работа на същия автор 
в Optics Communications, 285 (2012) се отчита по двата договора ДО02-90/2008 и ДМУ-
03-103/2011.  
 
И за да стане картината още по-ясна, ще добавя, че в отчетите по „различните“ 
договори има дословно съвпадащи текстове. Ето два примера: 
 
„Предложена е схема за симулация на уравнение на Дирак включващо електричен 
диполен момент в йонни капани.  Разгледани са ефекти свързани с поведението на 
електричният диполен момент в електростатично поле като повдигане на спиново 
израждане от електростатично поле и прецесия на спина на релативистката частица 
около електростатичното поле подобно на ефекта на прецесия на Лармор на спин в 
магнитно поле. Изследвани са нетипичното релативистки свойства на двата ефекта 
и е показано как те могат да бъдат симулирани в йонни капани.” (из отчета на ДМУ-
03-107) 

„Беше предложена схема за симулация на уравнението на Дирак, включващо 
електричен диполен момент в йонни капани. Бяха разгледани ефекти, свързани с 
поведението на електричния диполен момент в електростатично поле, като 
повдигане на спиново израждане от електростатично поле и прецесия на спина на 
релативистичната частица около електростатичното поле подобно на ефекта на 
прецесия на Лармор на спин в магнитно поле. Бяха изследвани релативистичните 
свойства на двата ефекта и беше показано как те могат да бъдат симулирани в 
йонни капани” (из отчета на ДО02-90/08).  

Или: 

„Изследван е модел на неутрални релативистки частици притежаващи електричен 
диполен момент (ЕДМ) и магнитен диполен момент (МДМ) движещи се във външно 
магнитно или електрично поле в рамките на едномерно уравнение на Дирак... Два 
съществени нови ефекта са предсказани теоретично. Първият е съществуване на 
горна граница на спиновото израждане и свързана с нея горна граница на прецесия на 
Лармор. Тази граница е свързана с две други фундаметални величини: (а) 
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инвариантната маса на частицата и (б) Комптъновата дължина на вълната за 
частицата.  Вторият е съществуване на ефект на редуциране на повдигането на 
спиновото израждане (пълна глупост!, бел. моя) и прецесия на Лармор зависещо от 
скоростта на частицата, което е подобно, но различно от релативисткият ефект на 
Доплер.” (ДМУ-03-107) 

„Беше изследван модел на неутрални релативистки частици, движещи се във външно 
поле, в рамките на едномерно уравнение на Дирак. Два съществени нови ефекта са 
предсказани теоретично. Първият е съществуването на горна граница на спиновото 
израждане и свързана с нея горна граница на прецесията на Лармор. Тази граница е 
свързана с две други фундаментални величини: (а) инвариантната маса на частицата 
и (б) Комптъновата дължина на вълната на частицата. Вторият е съществуването 
на ефект на редуциране на спиновото разцепване и прецесия на Лармор, зависеща от 
скоростта на частицата, което е подобно, но различно от релативистичния ефект 
на Доплер.” (ДО02-90/08). 

Няма никакво съмнение, че става дума за едни и същи резултати, отчитани по договори 
с различни заглавия. 

 Ще добавя, че съавтори в публикациите, с които се отчитат договорите, са над 
40 чуждестранни автори, работещи по техни проекти, като някои публикации не са по 
темата. Възниква въпросът дали чужденците са работили по нашите договори, или 
техните резултати са отчетени неправомерно.  

Разбира се, описаната картина е непълна. Не са включени останалите 
договори с участие на същите хора. ФНИ не е уведомяван за допълнително 
финансиране и т.н. Не е показано кой е участвал в приемането на проектите от 
ВНЕК, кои са били рецензентите и защо не са забелязали, че проектите не са 
оформени според обявените изисквания. И понеже парите са очевидно много, 
предлагам да се направи общ одит на проектите на цялата група, започвайки от 
2006 г. 

 

София, 16.07.2013 г.                                                      ПОДПИС:  
 
   
 

 
 

 


