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ЛОШИ ПРАКТИКИ В БАН – II. 

КАК „НАШ ЧОВЕК“ СТАВА ДОЦЕНТ! 
 

проф. д.с.н. Бижидар Ивков 

 

„Нищо не можем да забравим в миналото. 
Всички рани и вини носим със себе си... 

до края на дните ни“. 
(Божидар Ивков. 

Афоризми, максими, размисли, сентенции). 
 

Изказвам огромната си и най-искренна благодарност към всички 

мои колеги и приятели, които ми помогнаха при създаването на 

този материал. Не споменавам имената им, за да не им създавам 

излишни главоболия и неприятности. 

Бижидар Ивков 

 

 

 

От личен опит знам, че винаги ще се намерят хора, които са готови да 

нарушават норми и правила, особено ако са властимащи или имат някаква 

облага от това нарушение. В този материал ще се опитам да запозная читателят 

с поредните лоши практики в БАН за управление на науката. Давам си ясна 

сметка, че той се получи голям, тромав и в не малка степен тягостен. Но няма 

как иначе да се представи лошата практика да се потъпква закона с цел лично 

облагодетелстване и властова доминация. И още нещо много важно. Правя 

всичко това публично достояние, защото българският данъкоплатец плаща 

заплатите ни и има право да знае къде и за какво отиват парите му. 

*** 

На 7 юли 2020 г., в качеството ми на член на Научния съвет (НС) на Института 

по философия и социология (ИФС) при БАН, получих дневния ред за 

заседанието на НС, планирано да се проведе на 14.07.2020 г. Поради 

пандемичната обстановка между колегите от НС възникна кратък дебат какво 

да се обсъжда по електронен път и какво на присъствено заседание и съответно 

да се вземат решения. В тази връзка изпратих до колегите следния e-mail: 

 

„(7.07.2020 г., 18:39 ч.) Приемам предложението на проф. Пенов и проф. 
Бояджиева, с едно уточнение точките от дневния ред от 6 до 22 да бъдат 
обсъдени и решенията да бъдат взети по електронен път. Имам някои сериозни 
бележки по т. 5, които според мен могат да се обсъждат електронно, но не бива 
да взимаме решение по електронен път. Ще се постарая най-късно до 
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понеделник сутринта да Ви изпратя бележките си, за да има време да ги 
обсъдим. 
 

Става дума за следните две точки от дневния ред на това заседание: 

 

„1. …….. 
4. Докладна записка от проф. дфн Анна Мантарова и проф. дсн Божидар Ивков 
относно: предложение за избор на завеждащ секция „Култура, естетика, 
ценности”. 
5. Обсъждане на предложения за обявяване на конкурси за академично 
израстване“. 
 

Както винаги спазих обещанието си и на 13 юли изпратих до колегите си e-mail 

със следното съдържание: 

 

„(13.07.2020 г., 9:17 ч.) 
Уважаеми колеги, 
Както вече Ви писах, имам бележки по т. 5 от дневния ред за заседанието ни на 
14.07.2020 г. – „Обсъждане на предложения за обявяване на конкурси 
за академично израстване“. 
По-специално, моите бележки и несъгласия са свързани с документацията, 
представена ни от секция „Култура, естетика, ценности“. За какво точно става 
въпрос? 
1. Докладната записка с искане за обявяването на конкурс за доцент в секцията 
е подписана от и.д. завеждащ секция гл. ас. д-р Силвия Борисова. В нея съвсем 
неправомерно е посочено, че става дума за кариерно израстване на същата и.д. 
гл. ас. д-р Силвия Борисова, което по същество представлява, според мен, 
конфликт на интереси. (Нещо, за което стриктно се следи в НС, но явно 
само когато това е в нечий интерес – б.м.-Б.И.) 
Неведнъж, по време на присъствени заседания на НС, се е налагало проф. д.с.н. 
Пепка Бояджиева да обяснява, че НС по закон обявява по принцип конкурси за 
главен асистент, доцент или професор, на които могат да се явят всички 
отговарящи на условията на конкурса. НС не обявява конкурс за научно 
израстване за никой конкретен член от дадена конкретна секция. 
И още нещо, според мен, много важно. В докладната се твърди, че „секцията 
има много подходящ кандидат гл.ас. д-р Силвия Борисова, който отговаря на 
всички изисквания на Закона и е с доказани научни качества и научна 
продукция“. 
Едва ли има съмнение, че автор на въпросната докладна записка е самата д-р 
Силвия Борисова. Затова ми се струва най-малкото неетично тя да твърди за 
самата себе си, че била с „доказани научни качества (?!)“. Да не говорим, че 
подобна формулировка не е адекватна и не приляга на човек, който има 
претенции да се занимава с наука и то с естетика. Всеки от нас има изградени и 
признати – в някаква степен – качества, в това число качества на изследовател 
и учен, но едва ли има научни качества. Иначе казано, колегата д-р Борисова не 
прави разлика между „качества на учен(и)“ и „научни качества“. И какво 
означава „доказани научни качества“? Кой, как, по какви принципи и 
критерии, може да докаже качеството на определени характеристики на 
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учените? При това, да се посочва поименно „подходящ кандидат“ от самия него 
вече обезсмисля и опорочава цялата идея за конкурсност. 
И така, първият проблем, видим веднага още от докладната записка, 
представлява наличието на конфликт на интереси. 
2. Вторият, още по-сериозен, проблем, е свързан със следния текст в 
докладната записка на гл. ас. Силвия Борисова: „секция „Култура, естетика, 
ценности” реши единодушно на заседанието си от 19.06.2020 г.“ (к. м. - Б. И.). 
Неразделна част от внесената от д-р Борисова документация в Научния съвет е 
Препис-извлечение от Протокол № 6. Такова заседание обаче не е имало – 
нито присъствено, нито е било проведено по електронен път; ergo, твърдението 
„реши единодушно на заседанието си от 19.06.2020 г.“ е неистинно. 
Или с други думи казано: на вниманието на Научния съвет е поднесен документ 
с невярно съдържание, т.е. „неистински официален документ“, създаден 
за лично облагодетелстване от сегашната и.д. завеждащ секция „Култура, 
естетика, ценности” гл. ас. д-р Силвия Борисова. 
А това, както е добре известно на уважаемите колеги от НС, съставлява 
престъпление по смисъла на чл, 308, ал. 1 от Наказателния кодекс, 
чиято ал. 1 гласи: „(1) Който състави неистински официален документ 
или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде 
използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от 
свобода до три години“. 
Твърдението, че се отнася до документ с невярно съдържание, според мен е 
безпорно. Погледнете само, как е оформено мнението, което уж е било изказано 
от доц. д-р Андрей Лешков: „Напълно подкрепям това предложение“. Като 
познавам стила на изказ и писане на колегата Лешков, сигурен съм, че той не 
би се задоволил с подобно безлично, административно-бюрократично 
изказване по толкова важен въпрос. 
Освен това, д-р Борисова си позволява – най-вероятно в бързането да се вмести 
в сроковете определени от НС се е задействал механизмът на грешките, описан 
от Фройд – да нарича доц. д-р Андрей Лешков веднъж „доц. д-р“, когато се 
изброяват уж присъствалите на заседанието, а малко по-надолу споменатото 
мнение, изказано в така неприсъщия за него чиновнически стил, принадлежи 
вече на „гл. ас. д-р А. Лешков“. 
И още нещо: как така именно доц. д-р Андрей Лешков, а и други членове на 
секцията, не знаят, че на 19.06.2020 г. е имало заседание на секцията, на което е 
било разгледано предложението на д-р С. Борисова? А едновременно с това се 
твърди, че: 
- секцията „единодушно“ е взела решение; 
- на заседанието са присъствали… 
И така, вторият проблем е свързан с извършването на престъпление – 
съставяне на неистински официален документ с цел лично 
облагодетелстване. 
При тази ситуация, аз лично ще гласувам против искането за обявяване на 
конкурс за доцент за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“, 
защото явно от нас – като Научен съвет – се иска да обявим конкурс не толкова 
за доцент за нуждите на секцията, колкото за кариерно израстване на гл. ас. д-р 
Борисова в доцент. Правя го, защото нямам намерението да ставам съучастник 
в престъпление; призовавам и другите колеги от НС да сторят същото. 
Според мен, изборът на доц. д-р Андрей Лешков за завеждащ секция „Култура, 
естетика, ценности” и необявяването на конкурс за доцент в секцията на този 
етап ще предотвратят възможността „грешката на растежа“ да прерасне в 
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„растеж на грешката“ – практика, която изглежда се налага в ръководството на 
ИФС от самото начало на неговото съществуване. 
Някой би казал, че д-р Борисова е допуснала грешка, не е осъзнала докрай 
деянието си и така е извършила престъпление по невнимание, и т. н. Такова 
евентуално възражение обаче е напълно несъстоятелно. В качеството си на и. д. 
завеждащ секция тя трябва да познава добре Устава на Академията, цялата 
нормативна база на БАН и онази на ИФС, както също и обстоятелството, че 
поднасянето на документи с невярно съдържание е наказуемо от закона. 
Разбира се, за честа на нашия Институт този факт не е редно да се „раздухва“ 
извън рамките на настоящото заседание на Съвета, който обаче трябва да вземе 
адекватно на тази тежка простъпка решение. А при някоя следваща сесия, 
свързана с кариерното израстване, секция „Култура, естетика, ценности“ следва 
да проведе легитимно заседание, съответно да подготви легитимни документи, 
чието разглеждане да не е унизително за Научния съвет и неговите членове. 
Тогава вече НС ще може с „чиста съвест“ да вземе положително решение. 
Ако обаче ръководството упорства, то не ми се мисли, какви могат да бъдат 
последиците както за него, така също за колегите от Съвета, които подкрепят 
искането за обявяването на конкурс сега, при представен документ с невярно 
съдържание, за а.д. доцент за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“, 
и не на последно място за самата д-р Силвия Борисова“. 
 

На 13 юли членовете на НС получиха e-mail от председателя на НС проф. П. 

Бояджиева със следния текст: 

 

„(13.07.2020 г., 17:21 ч.) Уважаеми колеги, 
Във връзка с повдигнатите в писмото на проф. Б.Ивков се обърнах към Искра 
Василева, секретар на секция „Култура, естетика, ценности“. 
Препращам ви получения от нея отговор, както и придружаващите го 
документи. 
 

Ето и отговора на г-жа И. Василева, технически секретар на секция „Култура, 

естетика, ценности“: 

 

„До проф. дсн Пепка Бояджиева 
Председател на НС на ИФС 
Обяснителна записка 
от Искра Василева, секция „Култура, естетика, ценности“ 
Уважаема проф. Бояджиева, 
Във връзка с Вашето запитване за протокола на заседанието на секцията на 
19.06.2020 г., на което се прави предложение за конкурс за доцент, Ви 
съобщавам, че на 19.07.2020 г. бе проведено заседание дистанционно, на което 
гл. ас. д-р С. Борисова и аз присъствахме, а с останалите членове на секцията се 
свързахме по телефона. Това се наложи от създалата се обстановка и мерки за 
ограничение на събиранията, а също и за да спазим срока за внасяне на 
предложението. Колегите бяха попитани съгласни ли са с това предложение за 
конкурс за доцент, решено и изпратено на 11.12.2018 г. Всички подкрепиха това 
предложение, нямаше против или въздържал се. 
13.07.2020 г. С уважение 
Искра Василева“ 
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Към този отговор за прикачени три файла, които тук публикувам като 

Приложения 1-3. За това писмо ще стане думе по-надолу. Тук искам да 

отбележа, че заедно с моето писмо от 13.07.2020 г., представено по-горе, в 

Протокола фигурират и писмата на проф. Бояджиева и отговора на г-жа Искра 

Василева. В същия Протокол накрая е включено и мнението на покойния вече 

доц. д-р А. Лешков, в което той казва: 

 

„ДОЦ. Д-Р АНДРЕЙ ЛЕШКОВ 
Научих за обяснителната записка, адресирана до председателя на Научния 
съвет на ИФС - БАН проф. д.с.н. Пепка Бояджиева от секретарката на секция 
„Култура, естетика, ценности“ г-жа Искра Василева. Смятам за мой колегиален 
дълг към всички вас любезно да ви осведомя относно следните няколко 
обстоятелства. 
Първо: секцията „Култура, естетика, ценности“ не е провеждала никакво свое 
заседание на 19 юни 2020 г. – нито присъствено, нито дистанционно. Освен 
това, за пръв път чувам, че имало дистанционно - неприсъствено, online или 
също по е-преписка, заседание, на което някои лица (при въпросната записка - 
две!) могат да присъствуват, свързвайки се с другите по телефона. Както 
много добре знаете, разговори по телефона нито имат някаква обвързваща 
документна сила, нито пък същевременно подлежат на достоверно 
регистриране. 
Ако е имало online заседание на секцията , то ще трябва да има също и e-mail 
отговори от нейните членове по определени точки от дневния ред. В случая, 
точката е искането до НС да се обяви конкурс за хабилитиране, по който някои 
членове на секцията могат да бъдат кандидати, като съответните им отговори 
отново са изпратени по електронна поща. Но разпечатки от такъв вид 
електронни запитвания, както и, съответно, отговори относно секционните 
предложения, обосноваването или представянията на мотивите, а накрая също 
така резултатите от гласуванията, чисто и просто отсъствуват. Оттук обаче 
произтича и изводът: никакво гласуване по електронната поща за някакво 
обсъдено секционно предложение със съответни мотиви не е имало. 
Второ: никой от нашата секция не ми се е обаждал на датата 19 юни 2020, 
посочена в тази записка. Едва на 22 юни 2020 г. (ако правилно си спомням, 
беше почти точно 14 часа) ми звъня и.д. завеждащ секцията гл.ас. д-р Силвия 
Борисова; твърдеше, че е „спешно“ да заявя, съгласен ли съм секцията да 
предложи нейна милост (NB!) като кандидат при обявяването на конкурс за 
хабилитиране. Понеже гл.ас. д-р Борисова беше споделила пред колегите от 
секцията, че твърдо възнамерява да изчака есенната сесия на конкурсите за 
кариерно израстване в ИФС, бях забравил 20 юни 2020 (при това събота, 
неработен ден...) като краен срок, определен от НС да се направят съответните 
секционни предложения. Казах й (имайки предвид естествено сесията за 
обявяване на конкурси наесен), че по принцип надали бих възразил, ако са 
спазени законовите изисквания, както също и нейното име да не фигурира 
изрично в протокола като кандидат. Заяви ми, че били я убедили (?!) да си 
подаде документите сега; иначе, всичко онова, което съм бил казал относно 
спазването на изискванията, щяло да бъде наред. 
Трето: както разбирате от онова, което изложих дотук, а също от 
придружаващите документи към въпросната записка обаче, нищо не е наред. 
От, съгласете се, смущаващото обстоятелство, че през лятото на 2020 г. се 
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представя, при това чрез записка до председателя на Научния съвет, 
документация от зимата на 2018 г., която съдържа искането НС да обяви 
хабилитационни конкурси за нуждите на секцията - при това, цели три такива! 
(Помним, колко смешно се стори това искане тогава на Съвета.) Чак до 
незнаенето, какво е собствено дистанционно заседание; пример: „... 
съобщавам, че на 19.07.2020 г. [NB!] бе проведено заседание дистанционно, на 
което гл.ас. д-р С. Борисова и аз присъствахме [к. м. - А. Л.], а с останалите 
членове на секцията се свързахме по телефона“... 
Убеден съм че вие, като разумни членове на Научния съвет, също като мен ще 
разпознаете в това белези на поведение, недостойно за учени (особено такива от 
по-младите поколения, с които Институтът следва да свързва толкова много 
надежди!), така също изобщо за служители на Академията. 
С уважение и очаквайки Вашето 
мъдро справедливо решение: 
Доц. д-р Андрей Лешков, 
секция „Култура, естетика, ценности“ в ИФС – БАН“ 
 

Сега ще представя дебата по време на самото заседание на НС, като всеки може 

да се запознае с документите по т.т. 4 и 5, публикувани в Приложения 4-7. 

 

„На заседанието присъстваха: проф. дсн Анна Мантарова, проф. дсн Божидар 
Ивков, проф. дфн Веселин Петров, проф. дфн Емилия Маринова, проф. дсн 
Емилия Ченгелова, проф. дфн Нина Димитрова, проф. дсн Пепка Бояджиева, 
проф. дсн Румяна Стоилова, проф. дфн Стефан Пенов, проф. дсн Таня 
Неделчева, проф. дфн Татяна Батулева,  доц. д-р Доротея Ангелова и доц. д-р 
Росен Люцканов. 
Отсъстваха: проф. дфн Богдана Тодорова (болничен), доц. д-р Албена Накова, 
доц. д-р Валери Личев и доц. д-р Добринка Костова. 
Редуциран състав – 16 души”. 
 

Публикувам списъка на НС, за да се знае локацията и присъствието на неговите 

членове, а единното мнозинство при проведените гласувания ясно показва, кой 

е погазил закона с гласа си.  

Електронно писмо до учените в ИФС при БАН от 22.07.2020 г., 15:59 ч. 

 

„Уважаеми колеги, учени от ИФС, 
Днес видях, че на сайта на ИФС е качен т.нар. „Протокол №20/14.07.2020 г. от 
заседание на НС на ИФС“ качен в рубриката на сайта „Научен съвет“, 
подрубрика „Решения“. Всеки знае, че по същество Протоколи от заседанията 
на НС не се качват на сайта, а само дневния ред за всяко заседание на НС и 
взетите Решения по неговите отделни точки. 
Това е изключително удобно, защото така се скрива същинският дебат, 
проведен по всяка точка от дневния ред. Човек трябва да поиска достъп до 
пълния Протокол и ако получи такъв достъп, може и да има щастието да се 
запознае с интересуващия го дебат. 
Цитираният Протокол №20/14.07.2020 г. не е нищо друго освен един поменик 
на дневния ред и взетите Решения по отделните точки. Ето защо искам да 
запозная колегията – макар и частично, с дебата по „ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 
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ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка от проф. дфн Анна Мантарова и проф. 
дсн Божидар Ивков относно: предложение за избор на завеждащ секция 
„Култура, естетика, ценности” и по „ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Обсъждане на предложения за обявяване на конкурси за академично 
израстване“. 
Това, според мен, се налага, за да има яснота в колегията, както за двойните 
стандарти в управлението на ИФС – твърдение, за което бях заклеймяван, така 
и за да са наясно колегите с бруталното и безапелационно потъпкване на 
законността и нормите, вградени в различни нормативни документи. 
Налага се и от факта, че днес, 22.07.2020 г., т.е. цели 8 дни след заседанието, 
същинският Протокол не е разпратен на членовете на НС на ИФС, което дава 
възможност за неговото „фризиране“ в удобен за ръководството вид. 
Няколко думи по т.4. от дневния ред: „Докладна записка от проф. дфн 
Анна Мантарова и проф. дсн Божидар Ивков относно: предложение за избор на 
завеждащ секция „Култура, естетика, ценности”. Тук няма да коментирам 
срамните, безпочвени и издаващи липса на елементарна административна 
култура „аргументи“ на част от членовете на НС на ИФС. Вместо това Ви 
изпращам докладната ни записка, която много добре ще Ви изясни казуса. 
Във взетото Решение по тази точка НС ясно артикулира своето пълно 
пренебрежение към законността („НС потвърждава избора на гл. ас. д-р 
Силвия Борисова за и.д. завеждащ секция „Култура, естетика, 
ценности…”) и огромната „любов“ към учудващо нестандартния и силно 
неудобен за Ръководството колега – доц. д-р Андрей Лешков. Да припомня, че 
императивното изискване на Устава на БАН и на Правилника за устройството и 
дейността на Института зав. секция може да бъде само доктор на науките или 
хабилитиран учен на основна работа в Института, а доц. Лешков е единствен 
хабилитиран колега в своята секция. В тази връзка, за да не изпада НС в 
позицията на прикован към позорния стълб на беззаконието, правя съвсем 
сериозно и ясно разбираемо за всеки предложение към комисията на НС по 
нормативните документи да обсъди и да внесе в НС за приемане следния текст 
на нова алинея към чл. 7 със следното съдържание: „Секция на ИФС, в която 
работи доц. д-р Андрей Лешков, не може да бъде ръководена от доц. д-р Андрей 
Лешков“. 
Няколко думи и по т. 5 от дневния ред: „Обсъждане на предложения за 
обявяване на конкурси за академично израстване“. За да стане и тук ясен 
казусът, изпращам на научната колегия моите бележки по конкурса за а.д. 
„доцент“ към същата секция „Култура, естетика, ценности“. Изпращам и 
документите, внесени от гл.ас. д-р Силвия Борисова – 2 дни след изтичане на 
крайния срок, обявен от НС на ИФС. 
И тук, както се вижда от взетото от НС Решение, НС на ИФС потъпка 
законността и стана съучастник в престъпление. 
Онова, което лично мен ме стъписа до крайност и онемях, е изпратения до 
членовете на НС от председателя на НС – проф. П. Бояджиева мейл със 
следното съдържание:… (цитиран малко по-горе) 
Това, което ме накара да онемея, е следното: (1) Председател на НС се обръща 
за информация и становище към техническия секретар на секцията, а не към 
и.д. зав. секция; (2) незнанието на тех. секретар и на мнозинството членове на 
НС (те приеха това обяснение), че такова „животно“ в правния мир, като 
„проведено заседание дистанционно, на което гл. ас. д-р С. Борисова и аз 
присъствахме, а с останалите членове на секцията се свързахме по телефона“, 
няма. По същество на заседанието (?!) са присъствали само д-р С. Борисова, гл. 
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ас С. Борисова, и.д. зав. сек. Силвия Борисова и… кой още? Другите са 
присъствали телефонно. (3) Пълният и тотален абсурд: „Колегите бяха 
попитани съгласни ли са с това предложение за конкурс за доцент, решено и 
изпратено на 11.12.2018 г.“. Въпросното предложение е гледано или в края на 
2018 или в началото на 2019 г. По него НС се е произнесъл и тази докладна 
записка има само и единствено архивна стойност. И никаква друга. 
Може да се види и следното несъответствие: В докладната на и.д. зав. сек. се 
казва: „Днес, 19 юни 2020 г. бе проведено заседание на секция “Култура, 
естетика, ценности”. Присъстваха: гл. ас. д-р С. Борисова, доц. д-р А. Лешков, 
гл. ас. д-р Г. Пенев, гл. ас. д-р В. Попова, докт. Н. Делева и И. Василева“. В 
обяснението на тех.секр. пък се казва: „на 19.07.2020 г. бе проведено заседание 
дистанционно, на което гл. ас. д-р С. Борисова и аз присъствахме, а с останалите 
членове на секцията се свързахме по телефона“. Така дори докладната на д-р С. 
Борисова се оказва с невярно съдържание. 
Основните знаци и сигнали, които получава научната общност от своето 
административно ръководство и от НС на ИФС, могат да бъдат резюмирани по 
следния начин: 
1. Да нямате друг Бог освен административното и научното ръководство. 
2. Ако се подчинявате безпрекословно на тях, законите на Института, БАН и 
държавата нямат никакво значение. Във феодала ИФС важат само нашите си 
закони, основани на личните и корпоративните интереси на двете ръководства. 
3. Независимо какво количество и качество е произведеното от Вас знание, Вие 
ще просперирате само ако спазвате горните два принципа. 

*** 
Уважаеми колеги, 
Този път статуквото извоюва победа. Но ще напомня на ръководството една 
мисъл на другаря Уинстън Чърчил: „Поражението е едно, а позорът – съвсем 
друго нещо“. Тази мисъл породи в мен друга мисъл: „Победа, извоювана с 
цената на позора, е тежка загуба за победителя“. 
С най-добри чувства 
проф. д.с.н. Божидар Ивков“ 
 

Това електронно писмо съдържа прикачени файлове, които съм вградил тук 

като Приложения. 

На него проф. Пепка Бояджиева отговори по-малко от час след изпращането му 

(17:50 ч. на 22.07.2020 г.). Тук публикувам целия текст на писмото на проф. 

Бояджиева, защото: (1) то е публично – разпратено е до цялата колегия и (2) 

защото съдържа важни сведения за това кой и как е гласувал по отделните 

казуси в НС. 

 

„Уважаеми колеги, 
По повод на писмото на проф. д.с.н. Божидар Ивков се чувствам длъжна да 
отбележа следното: 
1. Съгласно Устава на БАН (чл. 38), Научният съвет е колективен орган на 
ръководство на постоянното научно звено. Всички решения на НС се 
вземат с гласуване, като се изисква различен вид мнозинство в зависимост от 
характера на обсъжданите въпроси. В работата на НС за периода, в който аз съм 
била Председател на НС, няма еднолично взето решение, както няма и 
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предложение, направено от член на НС, което да не е подложено на 
обсъждане и гласуване. 
2. Точка 4 от дневния ред на заседанието на НС, провело се на 14.07.2020 г., се 
отнасяше до докладна записка, подписана от проф. д.с.н. Божидар Ивков и 
проф. д.с.н. Анна Мантарова. В нея се правеше предложение за завеждащ 
секция на секция „Култура, естетика, ценности“ да бъде избран доц. д-р Андрей 
Лешков. Това предложение бе обсъдено и гласувано от НС. Резултатите от 
гласуването бяха: „За“ – 3, „Против“ – 9, „Въздържали се“ – 1. В хода на 
заседанието бяха направени и други предложения. След обсъждане бе 
гласувано следното предложение за решение: „НС потвърждава избора на гл. 
ас. д-р Силвия Борисова за и.д. завеждащ секция „Култура, естетика, ценности” 
и предлага на секцията да обсъди въпроса и да информира НС за взетото 
решение“. Вотът на НС за това решение бе: „За“ – 11, „Против“ – 1, 
„Въздържали се“ – 1. 
3. На сайта на ИФС не е качен „Протокол №20/14.07.2020 г. от заседание на НС 
на ИФС“, а в рубриката „Решения“ е качен файл с наименование 
„Решения-Протокол №20/14.07.2020 г.“. Съгласно Правилата за работа на 
НС на сайта на института се качват само решенията от заседанията на НС в срок 
до десет дни след провеждане на заседанието (в случая този срок е спазен). 
Протоколите от заседанията се приемат от членовете на НС, след което са 
достъпни за членовете на колегията. (В Правилата на НС няма посочен срок за 
приемане на протоколите). За това заседание на НС ще бъде направен 
стенографски протокол. 
4. По отношение на т. 5 от дневния ред на заседанието на НС, свързана с 
обявяването на конкурси за академично израстване, проф. Ивков изпрати 
преди присъственото заседание по електронен път свое мнение до членовете на 
НС. В тази връзка се обърнах към техническия секретар на секцията за 
информация по повдигнатите въпроси, а не към гл.ас. д-р Силвия Борисова 
като изпълняващ длъжността завеждащ-секция, за да няма конфликт на 
интереси, тъй като д-р Борисова еи потенциален кандидат в конкурс за 
академично израстване. Предложенията за конкурси за академичната 
длъжност „доцент“ бяха гласувани едно по едно, а не анблок. За предложението 
да се обяви конкурс за за академичната длъжност „доцент“ за нуждите на 
секция „Култура, естетика, ценности” резултатите от гласуването бяха: „За“ – 
11, „Против“ – 1, „Въздържали се“ – 1. 
Поздрави и пожелания за хубаво и ползотворно лято, 
Пепка Бояджиева“. 
 

В 0:22 ч. на 23.07.2020 колегата гл.ас. д-р Георги Ангелов, по молба на проф. А. 

Стефанов, ни изпрати негово писмо. 

Ето писмо на чл. кор. проф. дфн Ангел Стефанов 

 

„Уважаеми колеги, 
Запознах се с писмото на проф. д.с.н. Божидар Ивков и с отговора на проф. 
д.с.н. Пепка Бояджиева. 
От писмото на проф. Ивков разбрах в резюме следното: 
1. По точка 4 от дневния ред на заседанието на НС на 14 юли т. г. членовете на 
съвета проф. Анна Мантарова и проф. Божидар Ивков са внесли докладна 
записка за избор на завеждащ секция „Култура, естетика, ценности“, като за 
тази длъжност са предложили доц. д-р Андрей Лешков. Тяхното предложение е 

https://ips-bas.org/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-20-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
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в пълно съгласие с нормативните документи на БАН и на ИФС, съгласно които 
за зав. секция може да бъде избиран доктор на науките или хабилитирано лице 
на основен трудов договор. В посочената секция единственото хабилитирано 
лице е доц. Лешков. До посочената дата на заседанието на НС секцията има и.д. 
завеждащ в лицето на гл. ас. д-р Силвия Борисова, която ръководи секцията 
още от момента на пенсионирането на проф. Иванка Стъпова, т.е. около година. 
Самото това дългосрочно ръководство на секцията от един и същи главен 
асистент (в секцията работят още двама главни асистенти) е странно, но това не 
е предмет на това мое писмо. Голямото ми учудване идва от гласуването на 
съвета да не избере за завеждащ А. Лешков, който – повтарям нарочно това – е 
единствен хабилитиран колега в посочената секция. Така Уставът на БАН и 
Правилникът за устройството и дейността на ИФС са драстично погазени от 10 
члена на НС, при това напълно съзнателно. През дългото си членство в научни 
съвети не съм бил свидетел на такова опорочено гласуване. Интересно ми е 
какви мотиви могат да изтъкнат тези членове на НС срещу кандидатурата на 
доц. Лешков за зав. секция, като се има предвид, че той е добре атестиран 
(формален факт), както и добре известен като професионалист с широка 
философска култура. 
2. По точка 5 от същия дневен ред на НС е разгледана докладна записка, 
пледираща за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“, 
подписана от самата Силвия Борисова, предлагаща собственото си академично 
израстване, при това с хвалби за собствените й „научни качества“. Това е ясен 
пример за конфликт на интереси, какъвто, доколкото ми е известно, до сега не е 
имало в работата на НС. 
Но онова, което не е за вярване, е обстоятелството, че заседание на секция 
„Култура, естетика, ценности“ на 19.06 2020 г., на което се позовава С. Борисова, 
че е излязло с единодушно предложение към НС за обявяване на конкурс за 
доцент по естетика, не се е състояло съгласно приетия регламент за провеждане 
на секционни заседания. Има ли електронни писма от членовете на секцията, с 
които да се удостовери, че е било проведено дистанционно заседание на 
секцията с единствена точка предложение до членовете на НС за обявяване на 
конкурс за доцент за нуждите на секцията? Или за членовете на НС е било 
достатъчно напомнянето за някаква докладна записка от 2018 г., която тогава е 
била отхвърлена от НС ?!? Такъв заблуждаващ членовете на НС случай не е 
имало досега, нито също такова решение от тяхна страна да обявят конкурс за 
доцент въз основа на документ с невярно съдържание, да не припомням 
конфликта на интереси. 
Отговорът на проф. Бояджиева няма да коментирам, защото не виждам в него 
никакви разяснения по изведените по-горе от мен две точки, въз основа на 
писмото на проф. Ивков и приведените в него прикачени документи. 
Силно се надявам НС да преразгледа на свое следващо заседание своите 
решения по точки 4 и 5 от дневния ред на приключилото си вече заседание, 
защото иначе примерът, който се дава на цялата колегия на Института, е за 
безнаказано погазване на императивно разписани нормативни документи, за 
което изглежда няма сведения да е направено неволно. 
Поздрави на всички, 
Ангел Стефанов“. 
 

Интересен коментар направи и проф. Л. Иванчева, която го изпрати на 

23.07.2020 в 10:23 ч. Ето и него: 
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„Уважаеми колеги, 
Присъединявам се към изказаното становище на чл.-кор. Ангел Стефанов, че 
обясненията на проф. Пепка Бояджиева относно казуса с гласуванията по т. 4 и 
5 от дневния ред на последното заседание на НС са несъстоятелни. Проф. 
Божидар Ивков не оспорва достоверността на резултатите от гласуванията по 
споменатите две точки, а коментира ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА на гласуваните 
решения по тях. При това не е най-достойната позиция да се „измъкваш“ с 
твърдението, че научният съвет е колективен орган. Председателят на НС носи 
персонална отговорност за решенията, които ПРЕДЛАГА за гласуване. 
Във връзка с т. 4 от дневния ред, безумно е Научният съвет на реномиран 
академичен институт да отхвърля едно предложение, което е 
БЕЗАЛТЕРНАТИВНО и е направено напълно според законовите изисквания, 
само поради негативно ЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ към предложената кандидатура, 
при това гласувайки за поддържането на статукво, само по себе си в пълен 
разрез с нормативните разпоредби (позовавайки се на дълбоко невярната в 
случая теза, че секцията сама следва да предложи решение). 
Относно създалата се фактическа ситуация по т. 5, подробно разяснена от проф. 
Ивков, би се очаквало от третомандатния председател на НС на ИФС, 
уважаемата проф. дсн Пепка Бояджиева, да НЕ ПОДЛОЖИ НА ГЛАСУВАНЕ 
обявяването на конкурс за доцент към секция „Култура, естетика, ценности“, а 
вместо това да постави на обсъждане НАЛАГАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНО 
НАКАЗАНИЕ на гл. ас. д-р Силвия Борисова, позволила си наглостта да 
депозира документи с невярно съдържание (докладна записка и един напълно 
„скалъпен“ протокол) с цел своето облагодетелстване (срамен акт, без 
прецедент в историята на института ни). Явно обаче нещата са се развили по 
друг начин – без да изтъкне явната НЕЗАКОННОСТ на действието, 
произтичаща най-малкото от нелепото обяснение за секционно заседание, 
проведено полу-присъствено (с ЕДИН присъстващ член с право на глас!), полу-
телефонно (!?!) без проследим регистриран резултат, проф. Бояджиева 
благосклонно е подложила на гласуване въпросното предложение, а 
мнозинството членове на НС са го подкрепили с вота си, което наистина е 
ПОЗОРНО. Просто няма друга дума, която по-точно и адекватно да 
охарактеризира този акт на НС на ИФС и на неговия председател. 
А прави впечатление и друг важен факт: в Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в 
БАН, Чл. 11. (1), разглеждащ конкурсната процедура за заемане на а. д. 
„доцент“, се казва дословно следното: „В мотивите се аргументира 
необходимостта от такава длъжност за развитие на съответната 
тематика в проблематиката на звеното (подчертаването мое) и се 
обосновава научно-изследователската натовареност, изразяваща се в 
осигурена научна ангажираност на заемащия длъжността“. НИЩО ОТ 
ТОВА ОБАЧЕ НЕ ПРИСЪСТВА В МОТИВИТЕ, представени от гл. ас. Борисова! 
След кратко встъпление, проследяващо историята на секцията, в грубо 
противоречие с изискванията на горепосочения Правилник, като аргумент за 
обявяването на конкурс за „доцент“ се посочва, че „секцията спешно се нуждае 
от мерки по насърчаване кариерното развитие на групата изследователи, 
сплотено оформящи нейния облик“, което е последвано от пространно 
описание на заслугите и постиженията на същата гл. ас. Борисова. Това 
фрапантно нарушение на изричното нормативно изискване САМО ПО СЕБЕ СИ 
Е ДОСТАТЪЧНО, за да бъде ОТХВЪРЛЕНО въпросното искане за обявяване на 
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конкурс. Но уви, за огромната част от нашия уважаем НС това явно са 
незначителни и излишни подробности, които няма защо да се спазват. 
Не искам да съм лош пророк, но подобни безобразия е малко вероятно да 
останат без никакви последствия. Нали и в случая с „изключително високо 
квалифицираната“ завеждащ отдел „Човешки ресурси“, с която бяхме 
ощастливени преди половин година и за която беше разпоредена заплата 
значително над професорска, уважаемият г-н Директор беше сигурен, че 
въпреки изказаните протести, тя ще продължи безметежно да си заема 
длъжността и да си получава завидното възнаграждение. Но уви, отскоро 
бюрото й се оказа опразнено – „Sic transit gloria mundi“! Нека и в обсъжданите 
тук случаи не се стига до подобни неприятни развръзки, включващи евентуално 
сезиране на външни институции – в този смисъл предложението на чл.-кор. 
Ангел Стефанов за евентуално прегласуване на решенията от страна на НС ми 
се струва единствен достоен изход от ситуацията. 
Поздрави, 
Л. Иванчева“. 
 

*** 

Специално внимание искам да обърна на коментарите на колегите проф. 

Татяна Батулева и проф. Нина Димитрова. За съжаление техните коментари 

някак изчезнаха от преписката с дебата по повдигнатите тук въпроси. Но 

останаха следи в мненията на колеги за техните писания. 

Ето какво пише проф. Л. Иванчева: 

 

„Здравейте колеги, 
Не мога да се въздържа да не отговоря на пространното писание на проф. 
Батулева, което поразително прилича на добре подготвена адвокатска 
пледоария. Само че, колкото и да е пълна тя с цитирана юридическа 
фактология, за съжаление защитната стратегия е изградена на грешна основа. 
Ще посоча само няколко характерни примера.: „не разбирам как може да се 
говори за еднолично решение, при положение, че е проведен законен таен вот, 
в който са участвали всички присъстващи на заседанието, като всеки е 
имал възможност за участие в проведените преди това дебати“. Моят 
простичък въпрос тук кой и къде е твърдял, че проф. Бояджиева в качеството си 
на председател на НС е вземала „еднолично решение“?!? Коментарите относно 
нейната отговорност спрямо това какво точно се допуска до и се подлага на 
гласуване са нещо напълно различно. 
По-нататък: „В своето гласуване НС не е обвързан с необходимост да гласува 
утвърдително за всяко предложение, а напротив, следва да прецени дали 
това предложение отговаря не само на съществуващите нормативни 
документи, но и на други значими за всеки конкретен случай 
обстоятелства“. Тук прави впечатление следното нещо: привеждайки факта, 
че НС не е обвързан да гласува утвърдително за всяко едно направено 
предложение, което е безспорно, се пропуска да се отбележи същественото 
обстоятелство, че в конкретния случай НС просто няма опция да не подкрепи 
издигнатата от двама членове на Съвета кандидатура поради една елементарна 
причина – тя е безалтернативна, защото в секцията НЯМА друг подходящ 
колега, така че да е възможно да се проведе реален избор между двама, трима и 
т.н. ОТГОВАРЯЩИ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ кандидати. И отново 
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ще подчертая, че паралелът с избора на институтски директори е повече от 
неуместен дори само поради факта, че там са налице множество подходящи 
учени, между които е възможно да бъде проведен избор. А изричното 
споменаване на необходимостта от зачитане на „значими за всеки конкретен 
случай обстоятелства“ НЕЗАВИСИМО от „съществуващите нормативни 
документи“ издава ясно скритите ДЪЛБОКО ЛИЧНИ мотиви за това 
злополучно гласуване (доколкото някакви смислени АКАДЕМИЧНИ ИЛИ 
АДМИНИСТРАТИВНИ по характер аргументи срещу доц. Лешков не са били 
изказани). 
Коментирайки случаите на избор с квалифицирано мнозинство се твърди, че 
„такова мнозинство е формирано за избор на гл.ас С. Борисова за и.д. 
завеждащ на секцията“. Да, но отново се „зимита под килима“ фактът, че 
въпросната гл. ас. Борисова не е нов избор на НС (поне така да беше!), а вече 
отвъд всеки разумен срок заема въпросната позиция при положение, че от 
месеци в секцията ИМА колега, отговарящ на нормативните изисквания за зав. 
секция! 
„Никъде в документите не се посочва, че изборът на някого за доцент 
автоматично налага той да бъде избран за завеждащ секция. Ако беше така, 
защо тогава изобщо да се провежда избор, а постът да не се заема 
автоматично“ – тук отново се спекулира с пределно ясни факти: избор на зав. 
секция е предвиден с оглед на презумпцията, че в нея има ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН 
членове, отговарящи на законовите постановки. Ако обаче хабилитираното 
лице е само едно, НС няма алтернатива да не го избере и то не защото всеки, 
промотиран в доцент, трябва автоматично да стане ръководител секция, а 
защото в конкретния случай това е събитие, ПРАВЕЩО ВЪЗМОЖНО 
привеждането на нещата в съответствие с нормативната уредба. 
Относно твърдението, че „НС естествено има право да прави предложения за 
академично израстване“ – едно уточнение: според Правилника за условията и 
реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности 
в БАН, „Чл. 11. (1) Конкурсът за заемане на академична длъжност „доцент” се 
обявява с решение на НС на СНЗ по мотивирано предложение на 
директора на СНЗ (подчертаването мое)“. Тоест, НС като управленски орган 
НЯМА правомощия да ПРЕДЛАГА процедури за академично израстване. По 
неписан закон в ИФС такива правомощия са дадени на отделните секции, но в 
обсъждания случай надлежно направено предложение от секцията ЛИПСВА 
(тук не се брои протоколът с невярно съдържание, изготвен от гл. ас. Борисова). 
И накрая: „ничий избор и ничии цели не оправдават злонамерените опити за 
очерняне на един доказал се вече млад учен и квлификации като 
„фалшифициран документ“. Учудващо е, че в случая се оспорва даването на 
ход за академично израстване на човек, за когото в секцията на практика 
има проведени две гласувания“. По принцип е трудно в един толкова кратък 
текст да се изкажат толкова много ДЪЛБОКО НЕВЕРНИ тези. Първо, 
абсолютно неоправдани са обвиненията за наличие на каквито и да било 
„злонамерени опити за очерняне на един доказал се вече млад учен“. Тук бих 
подканила уважаемата проф. Батулева ДА ДОКАЖЕ твърденията си! За нея 
определянето на съдържащия неверни твърдения протокол от едно 
непроведено по законовия ред заседание като „фалшифициран документ“ е 
КВАЛИФИКАЦИЯ, а то е просто ФАКТИЧЕСКО ОБСТОЯТЕЛСТВО, уронващо 
честта и престижа на института. Да не говорим пък за „проведените две 
гласувания“ – едното, както видяхме, несъстояло се изобщо, а второто – 
проведено преди две години и притежаващо само чисто архивна стойност. 
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Не мога да не спомена и впечатлението си от писмото на проф. Нина 
Димитрова. То издава непремерен акт на „изпускане на нервите“: говори се без 
каквато и да е смислена аргументация за „позорната кампания за 
дискредитация на една млада колега“;изявлението пък, че „Завеждащият 
секция трябва да има собствено мнение, а не да е проводник на позицията на 
приятелската си група, членовете на която са предприели настоящата 
акция в негова защита“ е обидно по характер и абсолютно безпочвено, израз 
на явно безсилие и липса на „опорна точка“ в защита на собствената позиция в 
дебатите. 
Изобщо, реакциите в това обсъждане са или по модела „гузен негонен бяга“, 
или на принципа „де го чукаш, де се пука“. Прави впечатление и 
„оглушителното мълчание“ на дискутираната тук гл. ас. Силвия Борисова, която 
беше редно да вземе отношение и да внесе някакво уточнение по въпроса с 
ужким проведеното (присъствено ли, не ли) секционно заседание и с внесените 
документи в НС (навреме ли, не ли…). 
Хубава вечер, 
Л. Иванчева“. 
 

Не мога да подмина още два коментара на колеги, които за разлика от проф. Батулева 

и проф. Димитрова са абсолютно адекватни на ситуацията и пледират за спазване на 

върховенството на закона. 

На 23 юли вечерта (22:19 ч.) колегата гл.ас. д-р Георги Ангелов написа до 

всички учени в ИФС: 

 

„Уважаеми колеги, препращам ви писмо от чл.кор. проф. Ангел Стефанов по 
негова молба, тъй като той има технически проблем с пощата си. 
 
Уважаеми колеги, 
Принуден съм да отговоря на писмото на проф. Нина Димитрова, което ще 
направя накратко, защото съм косвено засегнат от него. 
Мислех да дам по-дълъг коментар на писмото на проф. Таня Батулева, но видях, 
че такъв вече има от страна на Людмила Иванчева. Той е напълно ясен – нещо, 
което обезсмисля моето намерение за отговор. Искам единствено да се спра на 
едно твърдение в нейното писмо: „Членовете на НС гласуват по съвест и 
убеждение, като преценяват всички релевантни конкретни обстоятелства.“ 
Взето в своята абстрактна отделност, това твърдение е напълно приемливо. То 
обаче НЕ може да се отнесе към факта на неизбиране от страна на членовете на 
НС на доц. Андрей Лешков за зав. секция „Култура, естетика, ценности“. Защото 
това решение на НС е в разрез с нормативни положения от устава на БАН и от 
Правилника за устройството и дейността на института по философия и 
социология, чийто чл.7 ал. 5 гласи: „Съгласно чл. 46, ал. 2 от Устава на БАН за 
ръководител на секция се избира доктор на науките или хабилитиран учен на 
основна работа в ИФС. Изборът се извършва от НС за срок от четири години по 
предложение на учените от секцията и/или по предложение на членове на НС.“ 
Какви „релевантни конкретни обстоятелства“ имат отношение към такъв избор, 
регламентиран императивно в посочения устав и правилник? Може би цветът 
на очите на кандидата за зав. секция, който в случая е единствено 
хабилитирано лице в нея, или неговият приятелски кръг, за който ще отваря 
дума по-долу? Нима Андрей Лешков е лош учен и е получил академичната си 
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длъжност по милост, за придобиването на която му пречеха отново някои 
членове на НС? Нека припомня само декларацията в негова подкрепа от страна 
на всички членове на неговото НЖ, всичките достойни учени. Или и те трябва 
да се причислят към неговия приятелски кръг? По същество писмото на проф. 
Батулева е изпъстрено с любопитни опити за интерпретации на правни норми, 
които не бих искал да квалифицирам. 
А сега един кратък поглед към писмото на проф. Нина Димитрова. За мен то е 
крайно разочароващо. В него тя пише: „имах резерви по отношение на 
качествата му като ръководител на секция“. Нека проф. Димитрова бъде така 
добра да разясни какви резерви има по отношение на качествата на А. Лешков 
като ръководител на секция. Твърде любопитен съм да ги чуя. Защото да 
подхвърлиш такова силно твърдение без доказателства, сиреч без изявяване на 
декларираните резерви, е безсмислено, по добре да не го правиш. Изглежда под 
„резерви“ проф. Димитрова има предвид своите две точки в края на писмото си: 
„1. Той не само не се разграничи от позорната кампания за дискредитация на 
една млада колега (която впрочем на съвета направи всичко възможно да 
улесни неговия избор за доцент), но и взе активно участие в нея. Смятам това за 
изключително недостойно. 
2. А. Лешков е силно манипулируем. Завеждащият секция трябва да има 
собствено мнение, а не да е проводник на позицията на приятелската си група, 
членовете на която са предприели настоящата акция в негова защита.“ 
И така, коя е позорната кампания за дискредитация на една млада колега, 
проф. Димитрова? Може би това е ясното и коректно изказване на проф. 
Божидар Ивков, внесено писмено за разглеждане в НС. Дали членовете на 
съвета разгледаха по същество това негово изказване? Твърдите ли, че то е 
дискредитиращо една млада колега? Ако да по какъв именно начин? Ако не 
отговорите на тези мои въпроси ще смятам, че сте си хвърлили първата точка 
на вятъра. 
А сега по втората. От къде знаете, че колегата Лешков е силно манитпулируем? 
Това Ваше наблюдение ли е, и ако да, обосновете го, или пък някой Ви го е 
внушил и сте го приели на доверие? Коя е приятелската група на доц. Лешков, 
на която той бил проводник на нейните позиции? Ами не е ли обида за Лешков 
това твърдение, сякаш той няма свои позиции, че трябва да става проводник на 
чужди? Вие пишете, че членовете на приятелската му група са предприели 
настоящата акция в негова защита. Значи аз съм един от тях. Благодаря за това 
Ваше откритие, защото сега научих, че влизам в някакви приятелски групи. А 
аз до сега се мислих за независим в поведението и оценките си. Но ако не е така, 
опровергайте ме! Освен това защо трябва някой да защитава А. Лешков, сякаш 
той е извършил нещо нередно и се нуждае от нечия защита. Ами какво да кажа 
за Вас и останалите членове на НС, които гласуваха за отваряне на конкурс за 
гл. ас. Силвия Борисова за академичната длъжност „доцент“ при внесена 
докладна записка от нейно име при конфликт на интереси и с невярно 
съдържание? Не излиза ли тогава, че Вие принадлежите към някаква 
приятелска група? Ако не отговорите на тези мои въпроси ще смятам, че сте си 
хвърлили и втората точка на вятъра. 
Поздрави, 
ПС: 
До ден днешен с всички работещи членове на института съм комуникирал на 
малко име и без длъжности и степени. От утре обаче за някои ще бъда вече 
единствено чл.-кор. Стефанов“. 
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Минути преди да разпрати писмото на чл.кор. А. Стефанов, гл.ас. д-р Георги 

Ангелов изпрати до научната колегия едно честно, интересно от научна гл.т. и 

правещо чест на всеки морален човек и учен, писмо. Ето защо не мога да не го 

поставя тук. Писмото е следното: 

 

„Здравейте, колеги, 
не мислех и нямаше да взема отношение по дискусията - макар поставените 
въпроси да са важни. Но не мога да не отговоря с няколко реда на писмото на 
проф. Нина Димитрова. Тя е изключително уважаван от мен колега. Затова се 
почувствах един вид длъжен да го сторя. 
Нина, всеки има собствена гледна точка. И право на позиция. Не съм съгласен, 
обаче, с това, което пишеш за Андрей (Лешков). Познавам го отпреди 20 
години - когато участваше във Феноменологическото ателие при Зашев. И 
тогава, както и днес, не бяха много хората с подобни прецизни и задълбочения 
знания за съвременната философия. Какво наработване изисква постигането на 
подобно равнище, е само по себе си тема за отделен разговор. Ще кажа само, че 
това включва изключително добро познаване на Кантовата философия. Както и 
последващото движение на романтизма. Откъдето по-късно - през Ницше и 
психологизма (Фройд, Дилтай, предвестниците на феноменологията) - черпят 
мотивите си такива направления като философията на живота, 
екзистенциализма, Франкфуртската школа. Андрей като учен би бил актив за 
всяка добра академична институция в Европа. Наред с това аз лично никога не 
съм го виждал да е изпадал в зависимост от чужди мнения. Нито по научни, 
нито по други въпроси. Андрей определено е човек, който мисли с главата си. И 
не се притеснява да изказва публично позициите си. Последното никак не е без 
значение. Защото едно е когато изказваш становище в либерална среда. Която 
поощрява дискусиите, критиките и предложенията. Съвсем друго е когато 
средата те натиска да си мълчиш. И да се съобразяваш с официално приетата 
позиция. Така че Нина, не мисля че си права в случая за Андрей. Ако Андрей е 
лесно манипулируем - при качествата, които има, това би означавало, че други 
хора - като мен напр., са още по-лесно манипулируеми. Това смяташ ли, че е 
така?! Няма ли по този начин списъкът да набъбне твърде много? Вероятно и с 
други колеги - които биха изказали сходна с моята позиция относно Андрей. И 
които далеч не са част от някаква негова приятелска група. По същия начин, по 
който и аз не съм част (ако такава група изобщо съществува). 
За съжаление, колеги - нека бъдем честни - в последните години натискът 'да си 
мълчиш' и 'да се съобразяваш' нарасна до внушителни размери. Всяко 
предложение, искане за информация и критика, се приемат с раздразнение. С 
открита враждебност и 'на нож'. Ние сме нормални хора - в огромната си част 
не сме конфликтни. Още повече, сме учени - философи и социолози. Които 
изследваме тъкмо публичните практики и структури. Защо тогава се получават 
подобни нежелани отклонения при нас? Нима напр. не виждаме какво се 
получава на общите събрания? Освен изказванията на ръководството и на 4 - 5 
други колеги, голямата част от представителите на колегията мълчат. Смятате 
ли, че това е защото колегите нямат какво да кажат?! Или понеже са съгласни с 
всичко, което се предлага?! Това са умни хора. Които в голямата си част са 
публично активни. Немалка част от тях са редовно канени като експерти в 
предавания по телевизията. Но на общите събрания не се изказват. Когато съм 
питал някой от тях защо това е така, отговорът е бил, че не искат да участват в 
разправии. И да си навличат неприятности. Напр. зададох този въпрос на някои 
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колеги по повод на искането на информация относно разходваните средства 
през миналата година (при приемането на Годишния отчет на Института на ОС 
в края на януари 2020). Особено в частта Разходи за удължения (имам предвид 
удълженията на удълженията - след 68 г.). Попитах - вие не се ли интересувате 
от този въпрос? Понеже тези средства могат да се разходват и по-
целесъобразно. Колегите отговориха така - интересуваме се, разбира се. Но ще 
се стигне до скандал и разправия. Няма да получим информация. И нищо няма 
да се промени. Само ще бъдем нарочени, че наливаме вода в мелницата на 
стари конфликти. 
Колеги - защо се получава такъв резултат? Защо хората се страхуват да поискат 
най-нормална информация? Да не говорим, че същата би трябвало да е 
напълно публична - на електронната страница на Института. Тук няма скрити 
внушения - че някой е извършил злоупотреба. Или че нещо е станало в 
нарушение на закона. Ако беше така - бъдете сигурни, че щях да го напиша 1 
към 1 - извършена е злоупотреба. От това и това лице. Не, изобщо не мисля 
така. Чисто и просто тези средства биха могли да се разходват по далеч по-
добър начин. Като напр. се дадат като грантове на колеги до 35 или 40 г. Да 
могат те да участват годишно поне в една конференция в чужбина. Защото 
виждате ли - все пак всички ние имаме едно неотменно задължение (и 
Ръководството, и останалите колеги). И то е да се грижим за развитието на тези 
млади хора. Това е точка първа. И едва след това - като точка следваща, 9-та 
или 99-та, идва грижата за нашето собствено добруване и битие. 
Така че добре е, колеги, да се запитаме защо създаваме подобна общност от 
мълчащи хора? Защо всеки въпрос се посреща с неприязън? И се третира едва 
ли не като персонална обида? Защо също така не успяваме да установим 
напълно прозрачни и независими конкурси за главни асистенти? А вместо това 
удобно наместваме определени кандидати (най-често вътрешни). Съставяйки 
научни журита от приятели? Има много прости и ефективни решения - за 
осигуряване на независимостта на конкурсите. Но те не се прилагат. Това редно 
ли е да бъде е така? А после ревем, че имало корупция в обществото. Ние нещо 
по-различно ли правим - с подобни фиктивни конкурси?! Или е по-сладко 
чувството, че сме недосегаеми? Погазвайки правилата и всякакви морални 
норми... 
Във връзка с всички тези въпроси се обръщам се към проф. Стоилова и проф. 
Бояджиева - с покана да направим една отворена среща (напр. в залата на 
Сердика - когато е възможно - с оглед епидемията). Обръщам се към тях като 
представители на Научния съвет. И като уважавани наши колеги. Но също и 
защото знам, че тяхното мислене е либерално и открито. Да поговорим по 
въпросите - спокойно и колегиално. И да потърсим решения. Трудно е да се 
повярва, че философи и социолози, т. е. подготвени хуманитаристи, не могат да 
намерят с години решения на неособено сложни проблеми. В този случай 
остава единствено обяснението, че по-вероятно е да не са го искали. 
Накрая, обръщам се към колегата Силвия Борисова. Силвия, вие добре знаете, 
че длъжностите не означават нищо. Нито административната позиция, нито 
титлата добавят стойност към качествата на даден учен. Знам, че има хора, за 
които единствената възможност за издигане в очите на колегите минава през 
длъжности и титли. И че такива хора правят всякакви опити да изкушават. Да 
създават кръгове. С обещания за какво ли не - кариера и развитие. С приказки 
за добър прием в определен затворен кръг - от избрани хора на позиции. 
Силвия, добрият учен няма нужда от ласкатели. Няма нужда и от лесен път към 
високи позиции. Ако ръководството на секция беше някакво признание за 
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качества - ние, колегите от вашето поколение, щяхме да го знаем. И щяхме със 
зъби и нокти да се борим за подобно място. Вместо това напр. в нашата секция 
(Онтология и епистемология) се налага да молим за пореден път Ивайло 
Димитров да остане още време на длъжността ръководител. Нито той го иска. 
Нито някой от останалите колеги от секцията иска да го замени. Също така 
никой от нас няма и най-малкото желание да става член на Научния съвет. Или 
напр. да участва в ръководството на Института. Защото ние сме преди всичко 
учени. И освен ако не се налага - по силата на крайна необходимост, не сме 
готови да отделим и една минута от времето си за административните въпроси. 
Силвия, вашата секция е хубава. Запазете я такава, каквато е. Не е нужно да сте 
ръководител. За да бъдете наш уважаван колега. Имате нашето уважение и сега. 
Тъкмо като ценен наш колега- учен. 
С уважение и поздрави към всички, 
Г. Ангелов“. 
 

 

*** 

Малко повече от месец след тези събития сърцето на Андрей не издържа и на 30 

август той напусна завинаги този суетен свят.  

Смъртта плати всички дългове на доц. д-р Андрей Лешков към живите. Но 

едновременно с това безкомпромисно поиска сметка за дълговете на живите 

към Андрей, към справедливостта и етиката, към собствената ни съвест, чест и 

достойнство. 

Създавайки този материал аз се опитвам да платя собствените си дългове към 

Андрей, като оставя – поне достатъчно дълго във времето – тази мъничка следа 

за опита на не един човек да го унижи, да го смаже и като учен, и като човек. 

Тази следа, както и следата, която остави в сърцата, душите и умовете на много 

честни, достойни и прекрасни учени и Човеци, с които имам честта да работя, е 

важна, защото в нея е втъкана неравната битка на честта и достойнството с 

безчестието, законността срещу беззаконието... 

Тук съвсем целенасочено избегнах да коментирам нелепите и крайно 

делюзивни слухове и клевети, които някои хора разпространяваха за доц. 

Лешков. Заради подобни слухове той загуби дългогодишни приятелства, за 

което искрено страдаше. И това му бе причинено от негови колеги – искренно 

съжалявам и авторите на тези слухове, и тези които повярваха в тях. Един от 

тези напълно безпочвени слухове, беше, че бил дребнав. Друг такъв слух беше, 

че пречи на развитието на младите учени. Тук не посочвам конкретните имена 

на творците на тези слухове, защото нямам конкретни доказателства, но знам 

със сигурност кои са и колко „пари чинат“. Знам го от Андрей, от колеги, но 

най-вече от тяхното поведение и словоблудство. 

Днес, когато Андрей го няма, каквото и да кажа и да напиша може би изглежда 

безсмислено, но едва ли. Дължах го на Андрей – на учения, на колегата, на 

приятеля.  



19 
 

За мен беше изключително висока чест, че доц. д-р Андрей Лешков беше част 

от моя живот през последните няколко години и че ме допусна аз да бъда част 

от неговия живот.  

Ако някой се чувства засегнат от думите ми ще му кажа една моя максима: 

Според делата им и думите за тях! 

 

 


