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ЗА ЕДИН НАУЧЕН СЪВЕТ БЕЗ НАУЧНИ КРИТЕРИИ И 

АКАДЕМИЧНИ СТАНДАРТИ ИЛИ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА 

ПСЕВДОНАУКАТА 

 

„Ако Ви се струва, че ме познавате добре –прави сте.  
Наистина Ви се струва“. 
Б. Ивков „Мислички - II“. 

 

Човек и добре да живее все някога се пенсионира или… го пенсионират. В това 

няма нищо трагично, особено за един учен. Никой и нищо не може да спре 

ученият да работи и да продължи да създава знание. Дори неговите колеги, 

които го пенсионират. 

Тук ще ви разкажа една „приказка“, в която колкото аз, толкова и 16 други лица, 

са главни герои. Става дума за членовете на Научният съвет (НС) на Института 

по философия и социология (ИФС), а именно: проф. (1) Пепка Бояджиева 

(председател), (2) проф. Нина Димитрова (зам. председател) и членове – (3) 

доц. Албена Накова, (4) проф. Анна Мантарова, (5) проф. Богдана Димитрова, 

(6) доц. Валери Личев, (7) проф. Веселин Петров (директор на ИФС, (8) доц. 

Добринка Костова, (9) доц. Доротея Ангелова, (10) проф. Емилия Маринова, (11) 

проф. Емилия Ченгелова, (12) доц. Росен Люцканов, (13) проф. Румяна 

Стоилова, (14) проф. Стефан Пенов, (15) проф. Таня Неделчева, (16) проф. 

Татяна Батулева.  

Конкретната приказка започва с внасянето на докладна записка от доц. д-р 

Мария Желязкова – зав. секция „Публични политики и социални промени“ 

(част от която съм) в НС на ИФС (аз съм 17-ят член на този НС), за разглеждане 

на заседанието на 25.06.2021 г. Реакцията на НС на ИФС по отношение на тази 

докладна записка има дълга предистория, която в случая няма да ви разказвам. 

Ето и краткият текст на докладната записка: 

 

„Уважаема проф. Бояджиева, Уважаеми проф. Петров,  

На свое заседание на 28.05.2021 г. секция “Публични политики и 

социални промени” единодушно реши да предложи на Научния съвет на ИФС 

да удължи трудовото правоотношение на проф. д.с.н. Божидар Ивков с една 

година. 

Прилагам Протокол от заседанието на секцията“ 

Тук е по-важен Протоколът, в който коректно и вярно са отразени становищата 

на всички мои колеги от секцията. 

 

„Протокол № 4 

от заседание  

на секция „Публични политики и социални промени“ 
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Присъстват: доц. д-р Мария Желязкова, проф. дсн Карамфил Манолов, проф. 
дсн Божидар Ивков, доц. д-р Добринка Костова, доц. д-р Венета Кръстева, доц. 
д-р Светлана Стаменова, гл. ас. д-р Вяра Ганчева, гл. ас. д-р Светла Стоева, гл. ас 
д-р Красимира Трендафилова, Кирил Мулячки. 

Днес, 28.05.2021 год. се състоя заседание на секция „Публични политики и 
социални промени“ при следния дневен ред  

1.Обсъждане на предложение за удължаване на трудовото правоотношение на 
проф. дсн Божидар Ивков 

М. Желязкова:Всички познаваме добре дългогодишната научна работа на Б. 
Ивков, областите на научните му интереси, неговата активна дейност и 
публикации. В момента той работи в 3 научно-изследователски проекта, в 
които има ясно обособена научно-изследователска задача и съответно 
успешното осъществяване на тези проекти е свързано и с неговото участието. В 
допълнение към научно-изследователската му дейност, мисля че Б. Ивков има 
важна роля за цялостната дейност на секцията и е необходим за постепенното 
интегриране към работата й на нови колеги. Като имам предвид както текущите 
научни ангажименти на проф. Ивков, така и интересите на секцията, смятам че 
имаме всички основателни аргументи да поискаме удължаване на трудовото му 
правоотношение с една година. В приложения файл /в края на Протокола/ има 
кратък преглед на дейността на проф. Ивков - както на цялостната му дейност, 
така и на проектите, в които е включен в момента. 

Кр. Трендафилова: Напълно подкрепям предложението на доц. Мария 
Желязкова за удължаване на трудовите правоотношения на Божидар Ивков с 
една година, както и нейните аргументи. Смятам, че колегата Божидар Ивков 
има още какво да допринесе за развитието на секцията ни. 

Д. Костова: Подкрепям предложението и аргументите на доц. Мария 
Желязкова за удължаване на трудовото правоотношение на Божидар с една 
година. Божидар e ценен колега за секцията и за ИФС. 

Св. Стоева:Напълно подкрепям предложението! 

В. Кръстева: Присъединявам се към представените аргументи и напълно 
подкрепям предложението за удължаване на трудовите правоотношения на 
проф. дсн Божидар Ивков.  

В. Ганчева: Подкрепям предложението за удължаване  договора на проф. дсн 
Божидар Ивков. Смятам, че е от полза и за секцията, и за Института! 

Св. Стаменова: Напълно подкрепям предложението за удължаване на 
трудовото правоотношение с Проф. Божидар Ивков. Неговата научна дейност и 
проблематиката, която изследва са от много голямо значение за Института и 
секцията ни. 

К. Манолов:Като имам предвид цялостната научна и изследователска дейност 
на проф. Ивков, неговите публикации, лекции и работата му по проекти 
подкрепям изцяло удължаването на трудовото му правоотношение с една 
година. Смятам, че неговата научна работа е важна както за секцията, така и за 
института. 

Решение: Секция „Публични политики и социална промяна“ след 
обсъждане единодушно реши да предложи на Научния съвет на ИФС 
да удължи трудовото правоотношение на проф. дсн Божидар Ивков с 
една година. 
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Приложение: 

Кратък преглед на научната дейност и аргументи за предложеното удължаване 
на трудовото правоотношение на проф. дсн Б. Ивков 

Проф. Божидар Ивков е утвърден изследовател в областта на социология 
на инвалидността и социология на медицината. Конкретните области, в които 
от години работи, са свързани със социология на труда и социалната политика, 
социология на инвалидността, социология на медицината и такива нейни 
субдисциплини като социология на хроничната болест, социология на 
диагнозата, социология на болката и др., медицинска антропология, 
философия на инвалидността и др. По същество проф. Ивков е създател на ново 
научно направление за България – социология на инвалидността, както и на 
нова проблемна област във философията – философия на инвалидността. Той е 
и първият български социолог, който създава първата, макар и кратка, история 
на инвалидността в света и в България, както и „Именници“ на известни дейци 
на науката, изкуството и спорта, които са реализирали своите постижения 
въпреки наличието на някаква форма и тежест на инвалидност. 

Проф. Ивков се опитва да разкрие живота с хронична физическа болка от 
позициите на социологията, което е една от редките (а може би и единствената) 
проблематизации в българската социология. 

Проф. Б. Ивков също така е и първия български социолог, който поставя на 
дневен ред въпросите, свързани с невросоциологията и се опитва да работи в 
тази сложна област. 

Проф. Ивков има четири самостоятелни монографии в областта на 
социология на инвалидността. 

1. Ивков, Б. (2019) Социология на инвалидността. Изд. Фабер, В. Търново. 
ISBN: 978-619-00-1047-0. 

2. Ивков, Б. (2019) Инвалидност и отношение към хората с инвалидност 
през вековете. Издателство „Фабер“, Велико Търново. ISBN: 978-619-00-
0993-1. 

3. Ивков, Б. (2010) Социален контекст на видимата инвалидност. 
Издателство „Омда” [http://www.omda.bg/biblioteka/bojidar-ivkov/ivkov-
koritsa.htm] ISBN 978-954-9719-23-9 

4. Ивков, Б. (2006) Модели и концепции за инвалидността. Издaтелство 
„Славена”. Варна. ISBN 978-954-579-598-5. 

Той е част от екипите, създали 3 важни колективни монографии, свързани с 
качеството на живот, свързано със здравето, разходите на домакинствата за 
здраве от джоба и с демографската криза. Автор е и на 7 научни и научно 
популярни книги, както и на не малко Наръчници за хора с инвалидност, които 
са ценна подкрепа за тях в борбата им срещу дискриминацията и социалното 
изключване и при реализиране на техните права. 

Проф. Ивков идентифицира българският модел на социална политика в 
сферата на инвалидността като административно-благотворителен.  

Още от постъпването си на работа в ИС при БАН в края на 2004 г., проф. 
Ивков се включва активно в реализацията на различни проекти. Ръководител е 
на един от най-мащабните изследователски проекти „Здраве, качество на 
живот, неравенства“ 2015-2018 г., финансиран от ФНИ, които са правени у нас 
през последните 20 години – в рамките на този проект са реализирани 4 
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емпирични социални изследвания, създадена на оригинална методика за 
регистрация на разходите за здраве от джоба, и е приложен на практика за 
първи път в България методика на СЗО за изследване на качеството на живот, 
свързано със здравето. По препоръка на проф. дсн Кръстьо Петков изготвя 
доклад за ролята на българските синдикати в сферата на заетостта на хората с 
инвалидност, за реализацията на проект МОТ. Участвал е в реализацията на 
повече от 10 проекта – научни и на НПО на и за хора с инвалидност. 

Проф. Ивков има и преподавателска дейност. Чел е 3 години лекции по 
социална работа с хора с увреждания във ВТУ, специалност „социални 
дейности“, а през учебната 2020-2021 е изнесъл цикъл лекции по „Медико-
социални измерения на уврежданията“ във варненския медицински 
университет. 

Той е уважаван и търсен експерт от страна на държавни институции – 
министерства, агенции и др., както и от множество български и международни 
организации и НПО на и за хора с инвалидност, пациентски организации и др., 
като неговата афилиация винаги е свързана с ИФС при БАН и с БАН. 

В момента проф. Б. Ивков работи: 

- по Проект „MILIEU: Women, DisabilityandInclusion - 
ScientificExcellenceinBulgaria“ (тече в момента 2021-2023). Финансиран от ЕК, 
Програма Хоризонт 2020. 

- по планов проект на секцията „Публични политики и социални промени“ 

- Част от екипа е и на проблемната група по философия и социология на 
медицината към секция „Философия на науката“ и е в екипа, реализиращ 
проекта „Съвременни проблеми във философия и социология на медицината“. 

- Освен по споменатите проекти в момента проф. Ивков работи върху 
създаването на социология на медицината, базирана на пациент ориентираната 
медицина, нещо, което почти не е правено в света“. 

 

Мнението на секцията е тотално пренебрегнато. Нещо повече, по време на 

„обсъждането“ на предложението на секция „Публични политики и социални 

промени“ на заседанието на НС не е изказано никакво мнение в позитивна или 

негативна посока. При гласуването се получава следният резултат: 5 – за, 4 – 

против, 5 – въздържали се и 3 – негласували. Така НС без никаква 

аргументация взема следното решение: „НС не удължава трудовото 

правоотношение на проф. д.с.н Божидар Ивков“. 

Това решение предизвика сериозно недоволство сред членовете на секция 

„Публични политики и социални промени“, но това, както се оказа 

впоследствие, няма никакво значение за членовете на НС. 

На 28 юни секцията проведе второ заседание по същия казус. Ето и мнението на 

колегите: 
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„Протокол № 5 

от заседание  

на секция „Публични политики и социални промени“ 

Присъстват: доц. д-р Мария Желязкова, проф. дсн Карамфил Манолов, доц. д-р 

Добринка Костова, доц. д-р Венета Кръстева, доц. д-р Светлана Стаменова, гл. 

ас. д-р Вяра Ганчева, гл. ас. д-р Светла Стоева, гл. ас д-р Красимира 

Трендафилова, Кирил Мулячки. 

Днес, 28.06.2021 год. се състоя заседание на секция „Публични политики и 

социални промени“ при следния дневен ред  

1. Обсъждане на случая с трудовото правоотношение на проф. дсн Божидар 

Ивков 

М. Желязкова: Колеги, както знаете, с протокол от секцията и докладна 

ние аргументирахме предложение до НС да удължи трудовото правоотношение 

на проф. д.с.н Божидар Ивков на основата на научно-изследователската му 

дейност и потребностите на секцията. Последният НС беше проведен онлайн на 

22-ри юни, а резултатите от проведеното тайно гласуване на 23 и 24 юни са 

както следва: Да – 5; Не – 4; Въздържал се – 5; Не гласували – 3; Необходим вот 

– 9; Решение: НС на ИФС не удължава трудовото правоотношение на проф. 

д.с.н Божидар Ивков. 

По този повод, може би да обсъдим създалата се ситуация: От една 

страна, Научния Съвет, разбира се, е в правото си да вземе решение по 

съществуващите процедурни правила. От друга страна, взетото решение е 

неочаквано и поставя секцията в странна ситуация. По-точно: 

Преди всичко, решението на НС е изненадващо, тъй като се отклонява от 

обичайната практика на НС да потвърждава такива 

предложения на секциите, а по време на заседанието не бяха 

изказани никакви аргументи, с които да се обоснове 

отхвърлянето на нашето предложение. (подч.м.-Б.И.) 

Допускаме, че решението на НС може да се обясни с някои конфликтни 

(и възможно – не винаги удачни) интервенции на проф. Ивков при дискусии в 

НС и ИФС. Но нали все пак учените в ИФС би трябвало да могат да изразяват 

свободно свои виждания, дори и когато изглеждат неприемливи за други 

колеги. 

По-важно е обаче, че въпросът за удължаването би следвало да се решава 

главно въз основа на ефективността на научно-изследователската дейност на 

съответния колега и на ясно заявените потребности на секцията, към която 

работи. А по отношение на научно-изследователската работа на проф. Ивков, 

НС вече е изразил оценката си през предходните 2 години - с откриването на 

процедура за защита на голяма докторска дисертация през 2019г. (успешно 



6 
 

защитена) и с назначаването му за професор през 2020г. На този фон 

негативното решение на НС наистина изглежда неочаквано. 

Това впечатление се подсилва и от факта, че при гласуването голям брой 

членове на НС или са се въздържали или не са гласували (8, почти половината 

от НС). Разбира се, членовете на НС имат право да се въздържат или да не 

участват в гласуването, но според нас предметът на решението не е маловажен и 

предполага по-активно участие. 

В допълнение, освен другите си научни дейности, проф. Ивков сега 

участва в Проект „MILIEU: Women, Disability and Inclusion – Scientific 

Excellencein Bulgaria“ (тече в момента 2021-2023), финансиран от ЕК, Програма 

Хоризонт 2020. Участието в подобни проекти обикновено се цени високо и 

понякога се използва и като аргумент за продължаване на трудови 

правоотношения дори след изтичане на законово установените възможности за 

удължаване. 

В тази връзка предложението за решение е следното: По повод на 

решението на НС, секция „Публични политики и социални промени“ проведе 

повторно обсъждане. Секцията реши да се обърне с молба към членовете на НС 

отново да обсъдят нейното предложение за удължаване на трудовото 

правоотношение на проф. д.с.н. Б. Ивков. При това се надяваме, че колегите-

членове на НС, които не са изразили категорично мнение при предходното 

гласуване, ще изразят по-ясна позиция по казуса доколко е рационално и 

полезно за секцията и за Института, да бъде освободен учен, който само преди 

две години е защитил голяма докторска и преди една година е заел 

академичната длъжност професор. 

В. Кръстева: Съгласна съм секцията да се обърне с молба към членовете 

на НС отново да обсъдят нейното предложение за удължаване на трудовото 

правоотношение на проф. д.с.н. Б. Ивков. Участието на проф. Ивков в 3 научно-

изследователски проекта, един от които по програма Хоризонт 2020 (което се 

цени високо във всички оценъчни процедури за дейността на института и 

неговите членове), с което допринася към научно-изследователската дейност на 

ИФС и секцията ни, ми се струва сериозен аргумент за удовлетворяване на 

искането ни за удължаване на трудовото му правоотношение, което не е взето 

предвид. За мен е изненада толкова кратко време след като Б. Ивков беше 

подкрепен от НС за заемане на академична длъжност професор, да му се отнеме 

възможността да продължи да работи като представител на ИФС.  

Уважавам правото на членовете на НС да гласуват по своя преценка, но 

искрено се надявам колегите да се съгласят да обсъдят отново нашето 

предложение и аргументите, поставени в него. 

К. Манолов: Подкрепям предложението на секцията. Аз и предишния 

път изказах своето мнение за удължаване на трудовото правоотношение на 

проф. Ивков и сега отново го потвърждавам. 

В. Ганчева: И аз подкрепям отново предложението на секцията за 

удължаване на трудовото правоотношение на проф. Ивков. Смятам, че 
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аргументите трябва да натежат, а не лични пристрастия и отношения - все пак 

сме научен институт! 

Разбира се, при едно тайно гласуване са възможни изненади, но 

логиката, а не емоциите би трябвало да имат приоритет. Надявам се на 

благоприятно развитие на казуса, защото е в интерес на целия институт да се 

довършат спечелени вече проекти! 

Кр. Трендафилова: Подкрепям напълно така формулираното 

предложение на секцията за повторно разглеждане в НС и удължаване на 

трудовото правоотношение на проф. Божидар Ивков. 

Св. Стаменова: Още веднъж потвърждавам положителното си мнение 

за удължаване на трудовото правоотношение с проф. Божидар Ивков. 

Считам, че е недопустимо учен, наскоро защитил голяма докторска 

дисертация и назначен за професор да няма шанс да продължи работата си. 

Още повече, участието му в проект на Хоризонт 2020 и в още два проекта прави 

удължаването на трудовите правоотношения с него абсолютно необходимо за 

ИФС. 

Освен това секцията ни има огромна нужда от проф. Ивков, който е 

водещ учен и ценен научен съветник за всички нас. 

Искрено се надявам членовете на НС да преосмислят вота си. 

Св. Стоева: Аз също изцяло подкрепям предложението за повторно 

обсъждане. Възмутена съм от случилото се. Проф. Ивков е доказан учен, който 

продължава да работи в принос за секцията и института и подобен резултат от 

гласуването на членовете на НС е недопустим! 

Д. Костова: Аз също подкрепям предложението на Мария! 

Решение: По повод на решението на НС, секция „Публични политики и 

социални промени“ проведе повторно обсъждане. Секцията реши да се обърне с 

молба към членовете на НС отново да обсъдят нейното предложение за 

удължаване на трудовото правоотношение на проф. д.с.н. Б. Ивков. При това се 

надяваме, че колегите-членове на НС, които не са изразили категорично 

мнение при предходното гласуване, ще изразят по-ясна позиция по казуса 

доколко е рационално и полезно за секцията и за Института, да бъде освободен 

учен, който само преди две години е защитил голяма докторска и преди една 

година е заел академичната длъжност професор“. 

 

Същевременно млади колеги от ИФС организираха, без мое знание и каквато и 

да било намеса от моя страна (единствено бях уведомен от гл.ас. д-р Георги 

Ангелов, че това се подготвя), подписка в моя защита и изпратиха молба към 

НС да преразгледа решението си от предишното свое заседание. На тази Молба-

становище също не беше обърнато внимание и членовете на НС на ИФС се 

скриха зад процедурни трикове, за да откажат преразглеждане на гласуването. 

Дори не-членове (няма да споменавам имена, защото това би било комплимент 

за тях) на НС, доколкото знам, са си позволили да пледират да не бъде 

прегласувано решението от предишното заседание. 
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Ето пълният текст на Молбата-становище: 

„До 
 
Председателя на 
НС на ИФС - БАН 
проф. Пепка Бояджиева 
 
Директора на 
ИФС - БАН 
проф. Веселин Петров 
 
Членовете на 
НС на ИФС - БАН 
 
 
МОЛБА - СТАНОВИЩЕ 
 
за преразглеждане на решението на НС от 22.06.2021 относно неприемане 
предложението за удължаване на трудовоправното отношение на проф. 
Божидар Ивков с ИФС - БАН за срок от 1 година 
 
Уважаема Г-жо Председател на Научния съвет на ИФС - БАН, 
Уважаеми Г-н Директор на ИФС - БАН, 
Уважаеми колеги-членове на Научния съвет на ИФС - БАН, 
 
Обръщаме се към вас с настоятелна и колегиална молба за преразглеждане 
решението на НС от 22.06.2021 (утвърдено с тайно гласуване) за неприемане 
на предложението на секция "Публични политики и социални промени" за 
удължаване на трудовоправното отношение на проф. Божидар Ивков с ИФС - 
БАН за срок от 1 година. 
Уважаеми колеги, както всички ние знаем, проф. Ивков е достатъчно доказал 
се през годините изследовател в областта на социологията у нас. Наред с това 
през последните 10 години той участва в немалък брой семинари по 
философия, свързани с проблемите философия на медицината, философия на 
науката, теория на познанието, етиката и т. н. Проф. Ивков е участник в 
наскоро стартиралите проект и Проблемна група по философия и социология 
на медицината. Дискусиите с него за нас, колегите-философи, които сме 
участвали в тях, винаги са били интересни и плодотворни. 
Проф. Ивков винаги е имал собствена позиция по важни въпроси, свързани с 
развитието на Института. Той ги е отстоявал пред нас - като член на Научния 
съвет и Общото събрание на ИФС - БАН. Всеки член на НС и ОС има право да 
изказва и защитава собствените си разбирания по важните за нашия институт 
въпроси. И никой не бива да бъде наказван за това, че изразява и защитава 
своите позиции. Едностранните разбирания и решения не са признак 
на единство. Също така липсата на критика и различни виждания за 
развитието на научната ни общност не може да бъде представяно 
като предимство. Обратно, липсата на градивни конкуриращи се 
решения е най-същественият недостатък в развитието на една 
съвременна научна общност. Подобни слабости и недостатъци, уви, 
не са предпоставка за формиране на продуктивна и жизнеспособна 
научна среда. (подч.м.-Б.И.) 
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За нас е притеснително, че при обсъждането на предложението на секция 
"Публични политики и социални промени" за удължаване на трудовоправното 
отношение на проф. Ивков с Института (в заседанието на НС на 22.06.2021 г.), 
не са изтъкнати никакви възражения или аргументи против удължаването. А 
впоследствие резултатът от гласуването е негативен. В тази връзка, и 
доколкото научни аргументи срещу удължаването едва ли биха могли да бъдат 
изтъкнати, бихме искали да знаем какви други аргументи мотивират отказа на 
НС за приемане на въпросното удължение. Опасението ни е, че ако такива 
аргументи не могат да бъдат публично посочени, то тогава се налага изводът, 
че мотивацията за решението е от личен характер. Което все пак не би 
следвало да бъде допускано като основа на взимане на решения в един научен 
институт. 
Тъй като професионалните качества и плановете за работа в следващата 1 
година на колегата проф. Ивков не подлежат на съмнение, а нашата общност 
се формира по презумпция чрез научната дейност, нашата най-колегиална 
молба към вас - уважаемите членове на НС на Института, е да преразгледате 
решението, взето на Научния съвет на 22.06.2021 г. И да подкрепите 
предложението на секция "Публични политики и социални промени" проф. 
Ивков да продължи изследванията си на редовна професорска длъжност за 
посочения срок от 1 година. 
 
София, 
07.07.2021 
 
С уважение: 
 
гл. ас. Георги Ангелов 
проф. Ангел Стефанов 
доц. Юлия Васева-Дикова 
проф. Людмила Иванчева 
доц. Николай Турлаков 
гл. ас. Вяра Попова 
доц. Борис Грозданов 
доц. Силвия Серафимова 
доц. Асен Димитров 
гл. ас. Стефан Димитров 
 
Подкрепили чрез Фейсбук-групата Българско философско общество: 
 
доц. Иво Ангелов, ВТУ 
г-жа Галина Ризова, социолог 
проф. Здравко Попов, СУ 
проф. Иван Христов, СУ 
доц. Владимир Теохаров, СУ 
доц. Донка Славова-Соколова, бивш ИФИ – БАН“ 
 

Членовете на НС се скриха, както вече казах, зад процедурни „хватки“ и дружно 

вкупом отказаха преразглеждане на казуса. Не че ако бяха гласували друго, 
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крайният резултат щеше да бъде по-различен. „По отношението им към 

науката ще ги познаете“1. Нещо повече, член на НС е изказал твърдение, че така 

представената подписка на колеги била натиск върху работата на НС, а както е 

видно, нейното заглавие започва с думата „Молба“! 

С това си гласуване НС на ИФС отказа да развива научното изследване на 

инвалидността, и по-специално направи сериозен опит за заличаване на 

социология и философия на инвалидността, макар, че има малцина, които се 

опитват да работят в тези области. Опитват се, но по начин, който повече вреди, 

отколкото да създава знание. И затова е по-добре да не го правят. Лично аз бих 

им плащал заплата да си стоят в къщи, за да не вредят. Сега и тук не е мястото 

да анализирам и разобличавам псевдонауката и нейните поддръжници. Вече 

като пенсионер, но член на НС на ИФС, отпадат всички мои задръжки и всяка 

глупост, погазване на закона (често срещано явление в ИФС) или сътворяване 

на псевдонаука, ще намира място в блога ми. 

Остава само да допълня, че през цялото съществуване на института членовете 

на НС са удължавали трудовите правоотношения на всички доценти с 

полагащите им се до 2 г. и на всички професори с полагащите им се до 3 г. след 

представени докладни записки от съответните им секции. 

След гласуването на НС, изпратих писмо до всички членове на НС със следното 

съдържание: 

 

„Госпожи и Господа, членове на НС на ИФС, 
Бих искал да изкажа своята огромна благодарност за вашата последователна, 
твърда и всеобхватна омраза към мен, която дружно демонстрирахте на 
последния Научен съвет. Но това ме прави щастлив, защото е най-доброто 
доказателство за правотата на отстояваните от мен позиции. 
С дълбоко прискърбие трябва да ви съобщя обаче, че аз оставам член на НС на 
ИФС до края на мандата му, независимо че с удоволствие съдействахте за моето 
пенсиониране – решение, което погазва кодекси и правилници, и за което не 
посочихте нито едно научно или друго рационално основание. 
Освен това оставам член на проблемната група по философия и социология на 
медицината и ще продължа да работя по проекта на групата. Оттеглям се да 
сътруднича по какъвто и да било начин на проекта на доц. Люба Спасова по 
Хоризонт 2020, независимо, че именно аз имам голяма заслуга за спечелването 
му. С удоволствие ще се включвам в бъдещи проекти на секция „Публични 
политики и социални промени“, разбира се, ако бъда поканен. 
проф. дсн Божидар Ивков" 

 
Писмото бе изпратено на 15 юли. Отговорът не закъсня: на 17 юли получих 

Заповед за прекратяване на трудово правоотношение поради придобито (?!) 

право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 19 юли „влизам“ (може би, а 

може би не – ще видим) в ролята на пенсионер.  

 
1 Ивков, Б. (2018) Афоризми, максими, размисли, сентенции. ЕИ „Омда“, София, с. 74. 
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Това е ясен сигнал към цялата научна колегия: мълчете, слушайте, забравете за 

личното си мнение и ще имате бъдеще в науката (или в псевдонауката). Ще 

помоля младите си колеги от ИФС много да внимават кого избират в бъдещия 

Научен съвет на ИФС. 

В следващите си публикации ще ви разказвам, какви проекти се приемат 

единодушно в този НС и за какво се харчат парите на българските 

данъкоплатци. И бъдете сигурни, има какво да прочетете. Псевдонауката, освен 

че е трагично жалка, може да бъде и доста смешна, стига да не се пилееха 

средства от данъците на данъкоплатците за ужасяващо посредствени и 

безсмислени проекти. 

Основният извод, който може да се направи от този случай, е: НС на ИФС се 

оформи като основен критерий и фактор за подкрепа на псевдонауката в 

Института. Вижда се как социални фактори, като формиран НС, могат да се 

разправят с епистемични стандарти за създаване на наука. Къде стигнахме и 

има ли път към знанието в такава среда? Моят отговор е: НЕ! Пътят към 

знанието е извън тази среда. Още повече, че вече няколко пъти правих бележка 

по време на заседанията на НС, че се оформя странна атмосфера на работа, в 

която всяко различно мнение се посреща с обидни квалификации и остър тон. 

А един от зам. директорите по време на едно от заседанията крещя срещу мен в 

продължение на няколко минути, бълвайки несвързани обвинения за неща, 

които изобщо не бях казал.  

Ще завърша с един свой афоризъм: „Бог „заплаща труда“ на всеки и това е 

единственото справедливо заплащане, колкото и да не ни се харесва“2. 

проф. дсн Божидар Ивков. 

 
2 Ивков, Б. (2018) Афоризми, максими, размисли, сентенции. ЕИ „Омда“, София, с. 18. 


