
ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНСКАТА НЕМОЩ НА 

РЪКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТА ПО 

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) 

ПРИ БАН 
 

Днес, 21 юли 2022 година, съвсем целенасочено случайно, получих копие 

от Заповед на директора на ИФС, който месец-два преди завършване 

(слава Богу) на управленския си мандат не пропусна публично да 

демонстрира своята административно-управленска немощ – да не 

използвам други термини.  

Ако се вгледаме в Заповедта, тук няма да обсъждам правописните грешки 

(една пропусната буква и писане едновременно в ед. и мн. ч.), ще видим, 

че тя не визира грижата за опазване на личните данни на служителите на 

ИФС, а забрана за публично коментиране на безобразията на 

ръководството на института, вършени под крилото на ЦУ на БАН. (Злите 

езици говорят, че директорът и председателят на БАН са състуденти и 

приятели, което обяснява „необяснимата“ закрила на втория на първия). 

Ето какво се казва в  

 

„ЗАПОВЕД 

№ РД-09-302 / 20.7.2022 г. 

На основание Закона за защита на личните данни и на основание на чл. 

44, ал. 1 от Устава на БАН 

 

ЗАБРАНЯВАМ 

 

Предоставянето на всякаква информация, касаеща Института или 

служителите му без предварително съгласуване с ръководството на ИФС. 

При неизпълнение (тук буквата „е“ е изпусната – б.м.-Б.И.) на Заповедта 

отговорните служители ще бъдат санкционирани (тук буквата „и“ липсва 

и тези, които не слушат ще бъдат санкциониран – б.м.-Б.И.). 



Настоящата заповед да бъде сведена за изпълнение до всички служители 

на ИФС-БАН“. 

Следва подпис на директора и печат на института. 

Основанията за издаване на заповедта по никакъв начин не кореспондират 

със забраняваната дейност „предоставяне на всякаква информация, 

касаеща Института или служителите му“. 

Тук ключовата дума е „всякаква“. 

Основанията са две: ЗЗЛД и Устава на БАН. Какво ни казват те?  

(а) В Закона за защита на личните данни, и по-специално в „Допълнителни 

разпоредби“, в § 1, т. 1 е казано: „Лични данни" е понятието по чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679“. В чл. 4, т. ч 1 от въпросния Регламент пише, 

цитирам: „чл. 4. Определения. За целите на настоящия регламент 1) 

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано 

физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано 

(„субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, 

е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-

специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, 

данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или 

повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, 

генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или 

социална идентичност на това физическо лице;“.  

Тази дефиниция е доста хлъзгава и според мен направо проблематична, но 

е приета от Законодателя.  

Доколкото на мен ми е известно, лични данни, подлежащи на защита са: 

ЕГН (преди всичко), адрес по местоживеене, месторабота (когато лицето е 

в някакъв секретен отдел), заболяване, възраст и може би някои други. Но 

в никакъв случай информация за накърнени трудови права, нарушени 

процедури по ЗРАС, административен произвол (каквато е самата 

заповед), прилагане на двойни стандарти и все такива от управленския 

арсенал на настоящето ръководство. Защото понятието „всякаква 

информация“ включва точно това – забрана за предоставяне на всякаква 

(може би и научно-изследователска) информация и дори такава за 

предстоящи научни форуми, примерно. 

Второто основание на заповедта, поне на мен, ми изглежда доста смешно 

и издава известни психо-социални проблеми, но тях няма да коментирам. 



Заповядващият се позовава на член от Устава на БАН, който гласи: „Чл. 44. 

(1) Директорът ръководи и управлява цялостната дейност на постоянното 

научно звено съгласно Закона за Българска академия на науките, този 

Устав и правилника за дейността на постоянното научно звено“. 

Е, има си хас някой друг да върши тази работа. Добре е, че в ИФС няма 

портиери. В противен случай можеше непрекъснато да възникват 

съмнения кой управлява и ръководи ИФС. При малко повече 

административно-управленска култура Заповядващият е трябвало да се 

позове и на чл. 44, ал. 2, но това би обезсмислило в голяма степен 

въпросната заповед. 

Ако нещата опираха само до подобна немощ, човек може и някак да я 

преглътне. Но когато тя е прикрита с административен произвол и 

потискане, особено на млади учени, то нещата стават доста дебели. Ярък 

пример за подобен административно-управленски произвол е вече 6 

месечното, напълно необяснимо и безпричинно, забавяне в Института на 

документите на Ива Николова – асистент в секция „Философия на науката“ 

за легализиране на дипломата й за „доктор по философия“. По този начин 

младата изследователка, между другото завършила докторантура и 

защитила докторат в Япония, остава без добавки за докторска степен и без 

допълнителните права, които тя й осигурява (сегашното ръководство няма 

нито образованието, нито знанието, нито възможностите и способностите 

дори само да прочете дипломата й, но има властта да я потиска и мачка). 

Единственото обяснение е, че някой от ръководството отмъщава на някои 

други колеги, в т.ч. най-вече на чл. кор. Ангел Стефанов, доскорошен 

доайен на секцията, и на проф. Людмила Иванчева, която неведнъж е 

правила публично достояние редица зулуми на бившето и настоящето 

ръководство, което от своя страна я прави тяхна „любима“ колежка – 

доколкото като основание за цялото това размотаване е посочена нейна 

докладна записка, касаеща участие в конкурс за гл. ас. на Миладина 

Монова, назначена като асистент година и четири месеца преди това и 

получаваща добавка за докторска степен, без да разполага с узаконена 

според българските нормативни актове диплома за „доктор“.  

Ако до седмица след публикуването на този материал, документите на ас. 

И. Николова не бъдат изпратени в БАН, ще сигнализирам ръководството 

на БАН и Министерство на образованието за вършените безобразия.  



При такова ръководство никак не е изненадваща толерантността към 

слаби в теоретично и практическо отношение проекти, които за съжаление 

преобладават в този Институт. 

Тук няма да коментирам „морално извисените“ снимки във Фейсбук на 

видна философка, ръководител на нова проблемна група. На тях тази 

„невинна жертва“ на „неоснователни“ критики, облечена в рокля стил 

садо-мазо и явно подпийнала, бистри с кръшна снага върховете на 

размитата логика в прегръдките на двама-трима левенти. Намесвам 

въпросната философка, защото тя има осезаемо влияние върху 

„принципното и справедливо“ ръководство на ИФС. Особено засилило се 

след като предаде бившата си секция „Логика и философия на науката“, 

която ръководеше доскоро, и след като неколкократно заби нож в гърба на 

хората, които са я направили това, което е в момента като учен.  

Изобщо мила, родна картинка. А като знам и кой е научен секретар на 

Института (авторка на култовата фраза „Космосът е функция на 

тишината“) и какви каши забърка при предишните конкурси за 

докторанти („забрави“ да представи навреме списъка със заявени от 

секциите допълнителни докторантски бройки и те просто пропаднаха) и 

при разпределянето на средствата по т. нар. К2 – допълнителни 

възнаграждения, отпускани по определени критерии и отиващи все при 

едни и същи хора, нещата си идват по местата.  

 

*** 

Аз май наруших заповедта на Заповядващия! Е, направих го с огромно 

удоволствие и почти стигнах до пълен духовен оргазъм. Не мога да спра да 

се „радвам“ на махленската менталност на някои хора, с претенции за 

световно известни учени. Известни, известни, колко да са известни. О да, 

забравих. Известни са със своята неизвестност. 

проф. дсн Божидар Ивков 


