Уважаеми членове на ръководството на БАН,
Някои от вас вероятно си спомнят, че преди около 2 години директорката на
центъра за обучение към БАН Ренна Дюлгерова представи доклад, в който с отявлена злъч
и патос громеше едни провинили се докторанти.
Аз бях един от тези субекти и си позволявам да ви занимавам със скромната си
личност, защото вече е факт това, което още тогава се опитвах да поясня, че за да оправдае
пакостите и отявлената си некомпетентност, Ренна Дюлгерова е писала и изобщо
разпространявала по всякакви начини неверни и позорящи ме обстоятелства.
Тогава група докторанти бяхме поставени в твърде незавидна ситуация, но се
надявахме, някой в ръководството на БАН да обърне внимание на проблема и да прояви
здрав разум. Е, намери се един, действащ според убежденията си, но една птичка пролет не
прави.
Това което ни сполетя тогава, поне за мен го оприличавам на разрушително
земетресение. Прибирайки се след дълъг работен ден, осъзнах, че съм останал без
имуществото си, а трябваше и да преспя някъде, защото някой (до днес не е точно
установено кой и защо) е решил, че е в правото си да смени ключалката на жилището, в
което живеех и да ми конфискува цялото имущество без дори да ме информира за
намеренията си.
За моя огромна изненада се оказва, че Ренна Дюлгерова не само е в течение на
случващото се, но според неин официален доклад 74-08-12/2010, (представен пред
ръководството на БАН и пратен по електронната поща на всички докторанти) поради
множество нарушения и натрупани задължения съм бил наказан с отстраняване от
общежитието и то без право да бъда настаняван отново, което е възможно най-тежкото
наказание. Освен това съвсем според правилата ми е наложен запор на имуществото.
Чрез подобни изявления Ренна Дюлгерова твърде дълго манипулира ръководството на
БАН, прикривайки фрапиращи нарушения и неспособност за справяне с проблемите.
Отчаяно се опитвах да поясня, че ако ми е било наложено каквото и да е
административно наказание, то трябва да има някаква заповед, но тъй като тогава
думите на директорката и близка приятелка на Съботинов, макар и абсурдни, се приемаха
за чиста монета, ви пращам уведомително писмо от Ректора на МГУ до председателя на
БАН, в което изрично е записано, че от моя страна няма регистрирани никакви
нарушения.
Тази клевета е изключително тежка, защото при налагането на наказания се
предполага преминаване през определена процедура за изясняване на вината.
Във въпросния доклад обвиняемата твърди също така, че съм се държал с нея
хулигански и с обиди, крясъци и заплахи съм я принуждавал да подписва документи за
които не е оторизирана, но се надявам, че по-малко хора са склонни да повярват в това.

Да, действително ключалката на вратата ми бе сменена, а вещите изнесени в
неизвестна посока, но за съжаление и до днес не се разбра, кой точно е отговорен за това
деяние и какви са мотивите.
За да изчистя името си и за да предпазя новите докторанти, заведох дело за клевета
срещу Ренна Дюлгерова, чието поредно пето заседание бе отложено чрез трикове от страна
на защитата на обвиняемата, но съм уверен, предвид фактите, че ще има присъда, колкото
и подли методи да прилагат, като дори оказване натиск върху свидетели чрез директорите
на институтите.
Това е необратимо!
Чувствам се длъжен да ви информирам и за това, че Ренна Дюлгерова е убедила
акад. Сьботинов, че заради моите задължения (такива както стана ясно не е имало!)
докторантите на БАН може да останат на улицата, което е абсурдно, но в резултат на това
от сметката на БАН са превеждани суми покриващи уж мои задължения. Тъй като Ренна
Дюлгерова е подвеждала по този въпрос цялото ръководство на БАН, то някой може да
заключи, че аз действително съм бил некоректен. За да изчистя неяснотите, поисках от
БАН информация относно тези плащания (все пак се говори за мои задължения), но така и
не получих отговор. След това обжалвах мълчаливия отказ и естествено спечелих дело
5275/2011 в административния съд. Сега, обаче, юристите на БАН (понеже си нямат друга
работа, пък и аз също) обжалват във върховния административен съд и делото е насрочено
за 12.11.2012 г. Оказва се, че преведените от сметката на БАН суми за покриване на
мнимите мои задължения са от дарител пожелал анонимност, но аз не искам информация
за анонимните дарители, а за документа с който е извършено плащането на уж моите
задължения.
Още щом зае директорския пост, за нас докторантите бе известно, че Ренна
Дюлгерова не притежава необходимите компетенции и изобщо не е в час с дейностите, за
които отговаря, но тъй като, както се говореше, била протеже на акад. Съботинов, все се
надявахме, че след като той сдаде властта, нещата ще се нормализират, но уви.
Както обикновено и тук лошото не идва само. Нашият проблем изобщо нямаше да
възникне, ако в БАН се спазваше наредбата и имаше правилник за настаняване на
докторантите в общежития!
В тази връзка още по времето, когато бях председател на студентския съвет на
БАН, дадохме редица предложения, които обаче бяха бламирани.
Най-общо казано се борехме докторантите на БАН да живеят поне при същите
условия, както колегите си докторанти от университетите, чиито общежития споделят, но
това предполагаше и наличие на орган, който несъмнено би разкрил абсурдите в дейността
на настоящата директорка на центъра са обучение.
В тази връзка бяхме предложили и да се приеме правилник за ползването на
общежитията от докторантите на БАН, който да е идентичен с този на университетите, в
чиито общежития са настанени те, защото от известно време, докторантите на БАН имат
по-малко права от студентите на всеки ВУЗ, но уви.

Избраните след нас докторанти също се опитаха и даваха свои предложения, но
Дюлгерова отново блокира всички инициативи, което е доста демотивиращо за новите.
И в тази връзка предлагам да се направи среща, на която да присъстват също така и
председателите, който са избирани след мен, и на която да се обсъдят и приемат мерки за
подобряване условията на живот на докторантите и недопускане на подобни репресии в
бъдеще.
Един ясен регламент едва ли ще предотврати практиката с поставяне на „наши
хора” на ръководни постове, но поне ще ограничи възможностите им да правят пакости и
ще осигури необходимото спокойствие и творческа обстановка на докторантите.
С уважение:
Симеон Цветанов

