
Случаят Андон Рангелов (продължение) 
 
   1. Малко предистория 
 
На 11. април 2012 г. бях поканен на заседанието на Парламентарната комисия по образованието, науката 
и въпросите на децата, младежта и спорта, на която се проведе изслушване на тогавашния министър на 
МОМН Сергей Игнатов по въпроси, свързани с ФНИ (вж. стенограмата). Обсъждаха се нарушенията във 
фонда, Доклада на комисията, назначена от чл.-кор. Емил Хорозов, „анголската професура” на Рангел 
Гюров, нормативните актове и проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), 
която още не беше привършила своята работа. От името на сдружението на уж младите учени КОГИТО 
(не откривм никъде регистрация на такова сдружение!) се изказа един не особено млад асистент на име 
Хр. Лафчиев. Той обяви, че във фонда ставало нещо ужасно. Това не беше новина, защото точно 
нарушенията при оценяването, финансирането и отчитането на проектите бяха точка от дневния ред. 
Ужасното обаче било нещо съвсем друго. Фондът искал да санкционира лошо изпълнявани проекти! А 
такова нещо дотогава не се било случвало! Фондът искал обратно парите от 30 проекта, единият от тях за 
1 млн и 350 хил. лв. Двама млади физици били „привикани – единият да върне 90 хил. лв., а другият – 60 
хил. лв.”. Те били изпълнили прекрасно всичко, но някакви лоши рецензенти били виновни. Слава Богу, 
вече някой обещал да преразгледа техните случаи. Всъщност, връщането на парите искала АДФИ, която 
си присвоявала правото да не признава някои разходи. За мен беше странно откъде този Лафчиев знае 
какво прави АДФИ (преди да е публикувала доклада си), как са изпълнени проектите, какви са 
рецензиите и кой преразглежда всичките 30 проекта, но всичко изглеждаше съвсем абсурдно (вж 
стенограмата). Още по-абсурден изглеждаше отговорът на С. Игнатов: 
 „... Аз споменах още в началото на своето изложение, че 3 млн. лв. се събират точно по неправилно 
изпълнени договори. Всяка организация, която дава пари, следи и контролира тяхното движение. След 
като АДФИ е поискало това, ние се опитваме да преразгледаме случая.” От една страна признава, че 
договорите са „неправилно изпълнени” (какво ли означава това?), а от друга се опитва да преразгледа 
решението на държавната финансова инспекция. Изказването му завършва с думите: „И идва АДФИ.  И 
сега какво е хубавото? Хубавото е, че тези млади хора намериха път към мене чрез екипа ми, събрахме 
се и сега се занимаваме с това да не се върнат тези пари.”  
 
     Съвсем по нашенски – важното е да намериш път към министъра, и той ще реши всичко „по 
компетентност”. Няма нужда да се обръщаш към фонда, да подаваш и аргументираш възражения. На 
министъра му е достатъчен един поглед върху 30 проекта за над 3 млн лв., за да вземе решение (ако е 
намерен правилният път към него). Ако не е намерен правилният път, няма хубаво, а става лошо – налага 
се да се спазват законите. Макар да бях член на ПНЕК по природни науки, не разпознах за кои двама 
млади физици става дума, защото нито имената им бяха казани, нито проектите, нито комисията е искала 
връщане на пари, нито пък изобщо има младежки проекти по 90 хил. лв. (максималната сума за първия 
период е 30 хил.лв.). Да се връщат пък повече от милион лева изглеждаше неправдоподобно. Подобни 
кьорфишеци бяха хвърляни и друг път.  
 
 
2. Голямата манипулация 
 
     Не е ясно какво е станало с другите „неправилно изпълнени“ проекти, но на 18 април, 25 април и 4 
май се появяват три последователни статии в Dnevnik.bg , в които започва бясна атака срещу комисията 
по Природни науки, рецензентите, които били некомпетентни и виновни за бедите, сполетели младите 
учени. Заради такива като тях способните млади учени напускали България, и т.н.  Научаваме за пръв 
път и имената на „жертвите” – А. Рангелов и В. Кожухаров.  Всъщност, проектът на В. Кожухаров 
изобщо не е младежки.  Първата статия е от Н. Витанов, а другите две – от млада журналистка, която 
явно не разбира за какво става дума. Обаче темата за младите учени, тормозени от „неграмотни старци“, 
заради които науката в България е в това ужасно положение, и които прогонват всичко кадърно зад 
граница, е много болезнена и се експлоатира по най-перфидния начин. Много от читателите на Дневник 
наистина са повярвали на лъжата и искрено се възмущават. Арията на клеветата се пее обаче от цял хор, 
който подстрекава допълнително с писанията си във форумите към статиите и заглушава опитите да се 
обясни истината. Последното се затруднява и от забраната да се публикуват рецензиите – членовете на 
ПНЕК са подписали декларация за конфиденциалност. Витанов и Рангелов имат рецензиите, дори са 
публикувани фотографии как демонстративно ги четат, което създава лъжливото убеждение, че всичко 
написано в статията почива на реални факти. Те обаче отказват да публикуват рецензиите, защото в тях 
няма нищо от това, което те уж четат там! Измамата е съвсем „професионално” извършена. Целта на 
интригата е повече от ясна – никога никой да не посмее да критикува недосегаемите. Те се 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/steno/ID/2431


самопровъзгласяват за единствените компетентни учени, всички останали са не само некомпетентни, но 
и злонамерени, „тровят българската наука и убиват в зародиш плахите опити на една шепа способни 
млади хора да надскочат родната посредственост”.  Специално се настоява, че в ПНЕК нямал 
специалист по темата на проекта, което е пряко насочено срещу мен – аз не само съм специалист, но и 
публикациите ми са цитирани от учителите и съавторите на Витанов и Рангелов в техни книги и статии. 
Има дори статия (He and Han, Phys. Rev. A 85, 043415) , точно от април 2012 г., в която статия на Витанов 
е цитирана веднага след моя статия. За повече информация виж тук. Между другото, за да се разберат 
задачките по квантова механика в този проект съвсем не е необходимо да си някакъв виден специалист.  
      Опитът ми да се възползувам от правото на отговор (по поръчение на ПНЕК) води до неточно 
публикуване на представения от мен текст (link), защото е заплашено реномето на редакцията. 
Истинският отговор се намира на блога ми (link). Скоро след това, въпросната журналистка престана 
да публикува в Дневник.  
 
3. Рецензиите 
 
      След като АДФИ публикува доклада си с имената на рецензентите и заключенията на рецензиите,  
конфиденциалността отпадна, и всеки може с очите си да види колко арогантни са лъжите в статиите.  
Рецензиите могат да се прочетат тук: Рецензия1, Рецензия2. Според статията „...” в тях се съдържали 
следните критики: 
„- проектът е прекалено практически  
- онова, което сте изобретили, няма да се ползва в България  
- не споменавате достатъчно често благодарностите си към финансиращата институция в 
многобройните си публикации в реномирани издания (курсивът мой) 
- участвали сте в международни научни конференции и сте похарчили пари за това.” 
 
Разбира се, нищо подобно няма в рецензиите, и никой нормален учен не би написал подобна 
„аргументация”, и да отхвърли отчет въз основа на нея. Но именно това е целта – да се покаже, че 
рецензентите са ненормални. И да се предизвика възмущението на обществото срещу тях. И срещу 
ПНЕК, която приема такива аргументи. А за доказателство, че текстът е автентичен, са показани 
снимките на младите гении и техния вожд Витанов – показано е как четат точно тези рецензии!  
 
4. Патентът 
 
     По-нататък се добавя и допълнителен аргумент – по проекта имало патент в Америка. Читателят може 
и да не разбира от квантова механика, но патентът е „веществено доказателство”.  И за този патент 
Рангелов бил отличен като най-добър млад учен на Физическия факултет. Рангелов ходил да показва 
този патент в АДФИ, да показва колко е велик. Само че АДФИ не се интересува колко е велик един 
финансов нарушил, който не е изпълнил подписан от него договор по съответните правила.  
     Освен това, този патент също е с „особености“. Ще започнем с това, че той не се споменава и в двата 
варианта на представения отчет, а рецензентите не са ясновидци. А той не е споменат, защото е подаден 
преди началото на проекта. Като връх на всичко, в подадения патент не само не се споменава фонда 
(задължително условое е да има благодарност), но не се споменава и Софийският университет. Заявители 
са двама израелци, Витанов и Рангелов, като всички са записани като служители на Вайцмановия 
институт в Израел. Родолюбците се опитват да надмогнат „роднат посредственост“, като никъде не 
вписват родината си! А дали някога са били на постоянна длъжност в института Вайцман? На какво се 
основание, продукт, произведен в България се патентова като израелски? Това си е чиста проба 
престъпление по закона за интелектуалната собственост. При това Витанов е зам.-декан на ФФ именно 
по научната и проектна дейност! 
       И накрая, от проект за фундаментални изследвания не може да се плаща за патент. Наличието на 
патент означава, че проектът е с приложен характер, и според Регламент 800/2008 г. на ЕК, той не може 
да бъде субсидиран от държавния фонд повече от 50%. Тогава Рангелов трябва да посочи допълнително 
финансиране, каквото очевидно няма. Това не е обсъждано в научните рецензии, защото е работа на 
финансовите органи и АДФИ. Има правила, и те трябва да се познават и спазват. И задължително трябва 
да се знаят и да не се нарушават от зам.-декана по проектната дейност! 
 
5. Статиите 
 
„За година и половина единият е публикувал цифром и словом девет публикации в списания с импакт 
фактор. Аз се съмнявам, че някой присъстващ тук професор е правил някога в живота си това за 
година и половина. Невероятно постижение. Плюс един патент в Съединените щати.” – крещи в 

http://www.dnevnik.bg/analizi/2012/06/14/1846175_istini_i_luji_za_proektite_na_mladite_ucheni/
http://fairscience.wordpress.com/2012/06/14/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
http://fairscience.files.wordpress.com/2013/10/rangelov.pdf
http://fairscience.files.wordpress.com/2013/12/rangelov-recenzia2.pdf


Парламентарната комисия „младият физик” Хр.Лафчиев. Същото повтаря многократно организаторът на 
интригата Н. Витанов и го зявява и в Дневник.бг.  
       Публикациите са описани, отчетени и приети точно и доброжелателно и в двете рецензии. Но нека 
вникнем по-добре в „невероятното постижение”.  Ето списъкът на публикациите: 
 
1. I.I. Boradjiev and N.V.Vitanov, Phys.Rev. A 81, 053415 (2010) 
2. S.S. Ivanov, P.A. Ivanov, I.E Linington, N.V.Vitanov, Phys.Rev. A 81, 042328 (2010) 
3. A. A. Rangelov, U. Gaubatz and N. V. Vitanov, Opt. Comm. 283, 3891 (2010).  
4. A. A. Rangelov, H. Suchowski, Y. Silberberg, and N. V. Vitanov, Ann. Phys. 326, 626 (2011).  
5. A. A. Rangelov, Opt. Lett. 36, 2716 (2011). 
6. G. T. Genov, A. A. Rangelov, N. V. Vitanov, Opt. Comm. 284, 2642 (2011).  
7. S.S. Ivanov, N.V.Vitanov, Opt.Lett. 36, 1275 (2011) 
8. B.T.Torosov, S. Guerin, N.V.Vitanov, Phys. Rev. Lett. 106, 233001 (2011) 
9. B.T.Torosov,  N.V.Vitanov, Phys. Rev. A 83 053420 (2011) 
 
Ясно се вижда, че с участието на Рангелов са 4 (четири!), а не 9 статии с общ брой съавтори - 6.   
Ще добавя, че публикация [3] е постъпила в редакцията на 21. дек. 2009 г. само 3 дни след подписването 
на договора (18.дек.2009)  и очевидно не принадлежи към този проект, а към някой от другите 5, към 
които има изказана благодарност.  Публикация [2] e постъпила в редакцията на 11. ян. 2010 г. Всъщност, 
не само тези статии, а и трите статии [1-3] са били вече отчетени в Договор 02-19/2008 г. на Н. Витанов. 
Така че статиите, които имат частично отношение към отчитания договор са 6.  
   Това ли е невероятното постижение?! Че Рангелов, заедно с още 5 съавтори със значително по-
голям опит успял да публикува 3 статии за 18 месеца (по 2 на година).   
     Нека отбележим, все пак, че едната от трите публикации е самостоятелна – и, може би именно затова 
досега не е цитирана нито веднаж!   
        
 
 
 
   
 
 

 


