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Доклад 
на Временната научно-експертната комисия (ВНЕК), създадена със Заповед № РД01/15 

от 02. 04. 2013 г. във връзка с изпълнение на възложените със Заповедта задачи 

Във връзка с изпълнението на заповедта на акад. Владимир Овчаров, 

управител на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) ВНЕК направи 10 срещи, една в 

МОМН, и девет във ФНИ. За работата на ВНЕК бе осигурена техника и условия за 

ефективна работа. На ВНЕК бяха предоставени 95 проекта, получили финансиране 

по конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни 

изследвания в приоритетните области” – 2012 г. На своето първо заседание, 

Комисията направи план за работа, както и се договори за обхвата и процедурите за 

работа. С оглед спазване изискванията на най-високите стандарти за независимост и  

обективност бяха подготвени и подписани от членовете на комисията декларации за 

отсъствие на конфликт на интереси и неразпространение на информация.  

Във връзка с изпълнението на конкретните задачи, бе извършено следното: 

ПО Задача 1: Проверка за съответствие на методиката на Конкурс 2012 г.  с 
изискванията на Регламент 800/2008 на ЕС 
 

Разгледана бе методиката (Насоките) за провеждане на конкурса и 

съответствието на документа с изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 на 

Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи 

за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ 

регламент за групово освобождаване) 1. 

Насоките за кандидатстване по конкурс „Финансиране на фундаментални 

научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г. бяха 

проверени за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008), както и с 

изискванията на Закона за насърчаване на научните изследвания2 (ЗННИ) и Закона 

за държавните помощи.  

                                                            
1 Официален вестник № L 214/3 от 09.08.2008 г. 
2 Обн., ДВ, бр. 92 от 17.10.2003 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 
г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 83 от 22.10.2010 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., 
в сила от 1.01.2012 г., доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 
г. 
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За осигуряване на прозрачност, както и за по-ефикасен мониторинг на 

помощите, всяка мярка за индивидуална помощ, предоставена по Регламент800/2008, 

следва да съдържа изрично позоваване на приложимата разпоредба от специалните 

разпоредби за различните категории помощи (глава втора на Регламента) и на 

националното законодателство, на което се базира индивидуалната помощ. 

Допълване на задачата с проверката за съответствие на  Насоките със  Закон за 

насърчаване на научните изследвания (ЗННИ) и Закона за държавните помощи 

(ЗДП) е мотивирано допълнително и от факта, че изискванията за националното 

законодателство в този случай допълват (допълнително ограничават) изискванията 

на европейското право и нормите на двата акта  действат кумулативно.  

Закон за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ) 

ЗННИ в своя член 22 определя изчерпателно за какво могат да бъдат 

изразходвани средствата на Фонд Научни изследвания (ФНИ), а именно: 

1. изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания; 
2.  целево финансиране на национални научни програми;  
3. провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания;  
4. поддържане на научна инфраструктура и научни комплекси; 
5. участие в международни програми и проекти, свързани с научни изследвания; 
6. подготовка и реализация на демонстрационни проекти; 
7. научни издания; 
8. награди за научни постижения; 
9.  организиране и провеждане на форуми, свързани с научния обмен и 

интегрирането на научните процеси; 
10. заплащане на част от лихвения процент при отпуснати банкови кредити по 

проекти на висши училища и научни организации, включени в Националната 
стратегия за научни изследвания, които разработват научни продукти и/или 
изграждане на научна инфраструктура; 

11. професионално развитие на учени и изследователи; 
12. издръжка на дейността на фонда. 

Насърчаването на научните изследвания се осъществява чрез отпускане на 

целеви финансови средства въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда 

на ЗННИ. Очакваните резултати са свързани с нови знания и практическото 

прилагане или решаване на социални проблеми. 
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Проверката за съответствие с изискванията на ЗННИ е съществена за 

обективността на оценката за правомерността на класираните участници и проверки.  

Каре 1: ЗННИ 

Членовете на ВНЕК достигнаха до общо заключение, че ЗННИ допуска със 
средствата на фонда да се финансират само фундаментални и научно-
приложни изследвания. По отношение на финансиране на Националната 
стратегия за развитие на научните изследвания, ВНЕК не може да посочи 
конкретен текст в нея, на който да се позове, за да приеме за допустима 
финансирането на проект за експериментално развитие. Нещо повече в 
Насоките липсва определение на експериментално развитие. 

Това заключение на ВНЕК е свързано с факта, че финансирането (държавната 

помощ) на проекти за експериментално развитие, макар при определени условия, да 

е допустимо от Регламент 800/2008 г., е изключено от обхвата на ЗННИ. 

Закон за държавните помощи (ЗДП) 3 

ЗДП  урежда условията, реда и процедурите по уведомяване съгласно чл. 88, 

ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност  (чл.108 ал.3 на Договора за 

функциониране на ЕС/ДФЕС/) за предоставяне на държавни помощи, категориите 

държавни помощи, съвместими с Общия пазар, задължението за докладване, 

събиране и съхраняване на данни, както и преценката за съответствието на 

държавните помощи, за които не е задължително да бъде уведомявана 

Европейската комисия. Той  се прилага както по отношение на схемите за държавна 

помощ, така и по отношение на индивидуалните държавни помощи.  ЗДП се прилага 

и по отношение на държавните помощи, за които се изисква уведомяване, на 

помощите, попадащи в обхвата на груповото освобождаване, и на минималните 

помощи в областта на земеделието и рибарството, доколкото в специален закон не е 

предвидено друго.  

"Администратор на помощ" е всяко лице, което планира, разработва, 

управлява, уведомява и докладва предоставянето на държавна помощ и на 

минимална помощ. В случая това следва да е управителят на Фонд „Научни 

изследвания“.  
                                                            
3 Обн., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на 
Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 16 от 15.02.2008 г. 
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В случаите, когато помощта попада в обхвата на групово освобождаване, 

администраторът на помощ предварително съгласува с министъра на финансите 

планираната държавна помощ.  Министърът на финансите разглежда постъпилата 

информация и изготвя становище относно съответствието на държавната помощ с 

правилата за групово освобождаване.  В случаите на несъответствие министърът на 

финансите предлага на администратора на помощта да приведе мярката в 

съответствие в срок до 14 дни от датата на получаване на предложението. Когато 

администраторът на помощта не приведе в съответствие държавната помощ в 

определения срок, министърът на финансите го уведомява, че помощта не отговаря 

на критериите за групово освобождаване. 

Администратор на помощ, който не приеме становището на министъра на 

финансите и предостави държавната помощ, носи отговорност за нейната 

законосъобразност.  

Администраторът на помощ информира министъра на финансите в срок до 

три дни от предоставянето на всяка държавна помощ, попадаща в обхвата на групово 

освобождаване, след което публикува информацията в своята интернет страница, в 

тридневен срок.  

Министърът на финансите информира Европейската комисия за 

предоставянето на държавни помощи, попадащи в обхвата на групово 

освобождаване, по предвидения в съответните регламенти ред. 

Администратор на помощ, се наказва с с глоба или с имуществена санкция 

в размер 4000 лв., ако не изпълни задължението си: 

¬ за предварително съгласуване с министъра на финансите планираната 

държавна помощ; 

¬ да приеме становището на министъра на финансите и предостави 

държавната помощ; 

¬ да информира министъра на финансите в срок до три дни от 

предоставянето на всяка държавна помощ, попадаща в обхвата на 

групово освобождаване, след което публикува информацията в своята 

интернет страница, в тридневен срок. 
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ВНЕК не разполага с данни за кореспонденцията за съгласуване  на 

конкретната схема, както и със становището на МФ. Предоставеното по-долу 

становище по отношение на Насоките е експертно мнение на членовете на ВНЕК и 

няма претенции да заменя или оспорва становището на МФ, ако има такова.  

Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на 
някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от 
Договора (Общ регламент за групово освобождаване) 

Регламентът освобождава всяка помощ, която изпълнява съответните условия, 

заложени в него,  и всяка схема за помощ, при условие че всяка индивидуална помощ, 

която би могла да бъде предоставена по тази схема, изпълнява съответните условия.  

ЕК отчита, че помощите за научноизследователска и развойна дейност и 

иновации могат да допринесат за икономическия растеж, засилване на 

конкурентоспособността и подобряване на трудовата заетост. Помощите за 

научноизследователска и развойна дейност и иновации са от изключително 

значение, особено за малките и средните предприяти (МСП), тъй като един от 

структурните недостатъци на МСП се състои в трудностите, с които могат да се 

сблъскат при достъпа си до нови технологични разработки, трансфер на технологии 

или висококвалифициран персонал. Поради това помощите за проекти за 

научноизследователска и развойна дейност, помощите за проучвания на 

техническата осъществимост и помощите за покриване на разходи за права на 

индустриална собственост за МСП, са освободени от задължението за предварително 

уведомяване за държавната помощ.  

За помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност 

подпомаганата част от изследователския проект следва изцяло да попада в 

категориите фундаментални научни изследвания, индустриални научни 

изследвания или експериментално развитие. 

Когато един проект обхваща различни задачи, всяка задача следва да попада в 

някоя от категориите фундаментални научни изследвания, индустриални научни 

изследвания или експериментално развитие или да не попада в никоя от тях. 

Разпределянето в дадена категория не трябва задължително да следва 

хронологиченред , започвайки от фундаментални научни изследвания към дейности, 

по-близки до пазара. Така задача, която се провежда на по-късен етап от проекта, 
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може да се определи като индустриално изследване. По подобен начин, не е 

изключено дейност, която се провежда на по-ранен етап от проекта, да представлява 

експериментално развитие. 

Регламентът се прилага за помощи във всички сектори на икономиката и 

използва следните термини и определения:  

„помощ“ означава всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 
87, параграф 1 от Договора (107  параграф 1 от ДФЕС) т.е. всяка мярка, финансирана с 
публични ресурси, под каквато и да е форма,  която е несъвместима с вътрешния 
пазар.  

„схема за помощ“ означава всеки акт, на базата на който и без да се изискват 
допълнителни мерки за прилагане, може да се предостави индивидуална помощ на 
предприятията, определени в акта по общ и абстрактен начин и всеки акт, на базата 
на който помощ, която не е свързана с конкретен проект, може да бъде предоставена 
на едно или няколко предприятия за неопределен период от време и/или в 
неопределен размер; 

„индивидуална помощ“ означава: помощ ad hoc, и предоставяне на помощ на базата 
на схема за помощ, което подлежи на уведомяване; 

„помощ ad hoc“ означава индивидуална помощ, която не е предоставена на базата на 
схема за помощ; 

„интензитет на помощта“ означава размерът на помощта, изразен като процент от 
приемливите разходи; 

„прозрачна помощ“ означава помощ, по отношение на която може предварително да 
се изчисли точният брутен грант-еквивалент, без да е необходимо да се прави оценка 
на риска; 

За предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от 
правната му форма. Това включва, по-специално, самонаетите лица и лицата от 
семейния бизнес, упражняващи занаятчийска или друга дейност, а също сдружения 
или асоциации, упражняващи редовно стопанска дейност 

Категорията „малки и средни предприятия“ или „МСП“ е съставена от предприятия, 
които наемат под 250 души персонал и които имат годишен оборот, който не 
надвишава 50 млн. EUR, и/или с общ годишен балансов отчет, ненадвишаващ 43 млн. 
EUR. 

В рамките на категорията МСП „малко предприятие“ се дефинира като 
предприятие, което наема под 50 души персонал и чийто годишен оборот и/или общ 
годишен балансов отчет не надвишава 10 млн. EUR. 
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В рамките на категорията МСП, „микро предприятие“ се дефинира като 
предприятие, което наема под 10 души персонал и чийто годишен оборот и/или общ 
годишен балансов отчет не надвишава 2 млн. EUR. 

Всички други предприятия се класифицират като  „големи предприятия“. 

„Свързани предприятия“ са предприятията, които имат едно от следните 
взаимоотношения с всяко друго: 

а) едно предприятие притежава мнозинство от правата на глас на 
акционерите или съдружниците в друго предприятие; 

б) едно предприятие има правото да назначава или отстранява мнозинството 
от членовете на административните, управителните или надзорните органи 
на друго предприятие; 

в) едно предприятие има правото да упражнява доминиращо влияние върху 
друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или 
на разпоредба в устава или в учредителния акт на това предприятие; 

г) едно предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, 
контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите 
акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от правата на 
глас на акционерите или съдружниците в това предприятие. 

Ако предприятие осъществява някое от същите тези отношения, но чрез физическо 
лице или група от физически лица, които действат съвместно, също ще се счита за 
свързано предприятие, ако извършва своята дейност или част от нея на същия 
съответен пазар1 или 

вертикално свързани пазари.  

"Вертикално свързани пазари" са пазарите на стоки и услуги, непосредствено 
предшестващи или следващи съответния продуктов пазар по веригата производство - 
разпределение 

 „Предприятия партньори“ са всички предприятия, които не са класифицирани като 
свързани предприятия  и между които съществува следното взаимоотношение: дадено 
предприятие (предприятие нагоре по веригата) притежава, самостоятелно или 
съвместно с едно или повече свързани предприятия по смисъла на параграф 3, 25 % 
или повече от капитала или от правата на глас на друго предприятие (предприятие 
надолу по веригата). Въпреки това, дадено предприятие може да бъде класифицирано 
като автономно и по този начин да няма предприятия партньори, дори ако този праг 
от 25 % е достигнат или надвишен ако е университет или изследователски център с 
нестопанска цел.  



8 
 

Дадено предприятие не може да се счита за МСП, ако 25 % или повече от капитала или 
от правата му на глас се контролират пряко или косвено, съвместно или 
индивидуално, от един или няколко публични органа.  

 „научноизследователска организация“4 означава институция, като университет или 
научноизследователски институт, независимо от правния ѝ статут (учредена по 
публичното или частно право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да 
осъществява фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания 
или експериментално развитие и да разпространява резултатите от тях посредством 
преподавателска работа, публикуване или трансфер на технологии. Всички 
печалби трябва да се реинвестират в тези дейности, в разпространението на 
резултатите от тях или в преподавателската работа; предприятия, които могат да 
оказват влияние върху тези институции в качеството им, примерно, на акционери 
или членове, не могат да получават преференциален достъп до 
научноизследователските възможности на съответната институция или до 
създадените от нея научноизследователски резултати. 

„фундаментални научни изследвания“ 5означава експериментална или теоретична 
работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за фундаменталните 
причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се има предвид каквото и да 
било пряко практическо приложение или използване.  

„индустриални научни изследвания“ означава планирани научни изследвания или 
проучвания от изключително значение, насочени към придобиването на нови знания 
и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги, или за съществени 
подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Това включва 
създаването на компоненти от сложни системи, необходими за индустриалните 
научни изследвания, по-специално за валидиране на генерични технологии, с 
изключение на прототипите. 

„експериментално развитие“ означава придобиване, съчетаване, оформяне и 
използване на съществуващи научни, технологични, стопански и други релевантни 
знания и умения с цел създаване на планове и условия или конструкции за нови, 
модифицирани или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. Това може да 
включва, например, други дейности за концептуално дефиниране, планиране и 
документиране на нови продукти, процеси и услуги. Тези дейности могат да включват 
разработване на проекто-документи, чертежи, планове и друга документация, при 
условие че не са предназначени за търговска употреба. Разработването на търговско 
използваеми прототипи и пилотни проекти също е включено, ако прототипът е 
необходим за крайния търговски продукт и производството му е твърде скъпо, за да 

                                                            
4 Дефиницията по ЗННИ: „научноизследователска организация” означава институция, като университет или 
научноизследователски институт, независимо от правния й статут (учредена по публичното или частно право) или 
начин на финансиране, чиято основна цел е да осъществява фундаментални научни изследвания, индустриални 
научни изследвания или експериментално развитие и да разпространява резултатите от тях посредством 
преподавателска работа, публикуване или трансфер на технологии. 
5 ЗННИ: „фундаментални научни изследвания” (ФНИ) означава експериментална или теоретична работа, предприета 
основно с цел придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти.  
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бъде използван само за демонстрации и валидиране. В случаите на последващо 
търговско използване на демонстрационни или пилотни проекти, всички приходи от 
това използване трябва да се приспаднат от приемливите разходи. Експерименталното 
производство и изпитване на продукти, процеси и услуги също е приемливо, ако 
същите не могат да бъдат използвани или трансформирани за използване в 
индустриални или търговски приложения. Експерименталното развитие не включва 
рутинни или периодични промени на продукти, производствени линии, 
производствени процеси, съществуващи услуги или други текущи операции, дори ако 
тези промени представляват подобрения. 

Помощта за проекти за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)6 е 

съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, (107, ДФЕС) параграф 3 от Договора 

и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88(108 ДФЕС), параграф 3 

от Договора, ако са изпълнени условията:  

¬ Подпомаганата част от проекта за научноизследователска и развойна дейност 
попада изцяло в рамките на една или повече от следните категории 
научноизследователска дейност: 

а) фундаментални научни изследвания; 

б) индустриални научни изследвания; 

в) експериментално развитие. 

¬ Когато проектът обхваща различни задачи, всяка задача трябва да попада в 
някоя от категориите, посочени в първа алинея, или да не попада в никоя от 
тях. 

Интензитетът на помощта не превишава: 

а) 100 % от приемливите разходи за фундаменталните научни изследвания; 

б) 50% от приемливите разходи за индустриалните научни изследвания; 

в) 25% от приемливите разходи за експерименталното развитие. 

Интензитетът на помощта се определя за всеки получател на помощ, 

включително в проект за сътрудничество. 

                                                            
6 Ръководство на Фраскати: т. 63 Научноизследователската и развойната дейност (НИРД) включва 
творческа работа, която се провежда систематично с цел да се увеличи обемът на знанията, 
включително познанието за човека, културата и обществото, и използването на този обем от знания за 
разработване на нови приложения; т.64. Терминът НИРД включва три вида дейности: фундаментални 
научни изследвания, приложни (индустриални) научни изследвания и експериментални разработки. 
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При помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност, които 

се осъществяват в сътрудничество между научноизследователски организации и 

предприятия, натрупването на помощи от пряка държавна подкрепа за конкретен 

проект и вноските за проекта от научноизследователски организации в такъв проект, 

когато те представляват помощ, не може да надхвърля приложимия интензитет на 

помощта за всяко предприятие получател. 

Ако помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде 

увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта 

за малки предприятия.  

Може да се добави бонус от 15 процентни пункта до максималния интензитет на 
помощта от 80 % от приемливите разходи, ако: 

¬ проектът включва ефективно сътрудничество между най-малко две 
предприятия, които са независими едно от друго, и са изпълнени следните 
условия: 
 нито едно от предприятията не поема над 70 % от приемливите разходи по 

проекта за сътрудничество,  
 проектът включва сътрудничество с най-малко едно МСП или се провежда 

поне в две различни държави-членки, или 
¬ проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една 

научноизследователска организация и са изпълнени следните условия: 
 научноизследователската организация поема най-малко 10 % от 

приемливите разходи по проекта; и 
 научноизследователската организация има право да публикува резултатите 

от научноизследователските проекти, ако те произтичат от изследвания, 
проведени от тази организация; или 

¬  при индустриални научни изследвания резултатите от проекта се 
разпространяват публично чрез технически и научни конференции или чрез 
публикации в научни или технически списания или се съхраняват в отворени 
за достъп регистри (бази данни, където всеки може да има достъп до 
необработени данни от научни изследвания) или се разпространяват чрез 
безплатен софтуер или софтуер с отворен код. 

Подизпълнението не се приема за ефективно сътрудничество. 

Приемливите разходи са следните: 

¬ разходи за персонал (изследователи, специализиран технически персонал и 
друг помощен персонал в степен, при която те са наети за 
научноизследователския проект); 
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¬ разходи за инструменти и оборудване, доколкото те се  използват за 
научноизследователския проект и за неговия срок; ако за целия им срок на 
експлоатация инструментите и оборудването не са използвани в 
научноизследователския проект, само разходите по амортизацията, 
съответстващи на срока на научноизследователския проект, изчислени в 
съответствие с добрата счетоводна практика, се смятат за приемливи;  

¬ разходи за сгради и земя, доколкото те се използват за научноизследователския 
проект и за неговия срок. По отношение на сградите само разходите по 
амортизацията, съответстващи на срока на научноизследователския проект, 
изчислени в съответствие с добрата счетоводна практика, се смятат за 
приемливи; по отношение на земята разходите за търговски трансфер или 
реално извършените капиталови разходи са приемливи;  

¬ разходи за научноизследователска дейност по договор, технически знания и 
патенти, закупени или лицензирани от външни източници по пазарни цени, 
когато сделката е осъществена между независими и информирани страни и 
няма елемент на тайна договореност, както и разходи за консултантски и 
еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за 
научноизследователската дейност. 

Помощта за научноизследователска и развойна дейност във връзка с 

продуктите, изброени в приложение I към Договора за функциониране на ЕС 

(ДФЕС), е съвместима с вътрешния пазар  по смисъла на член 107, параграф 3 от 

ДФЕС и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от 

ДФЕС, ако са изпълнени условията, ако са изпълнени следните условия:  

¬ Тези помощи са от интерес за всички оператори от съответния сектор и 
подсектор. Преди започване на изследването се публикува информация в 
Интернет, че ще бъде проведено такова изследване и каква е неговата цел. 
Трябва да се посочи приблизителна дата на очакваните резултати и къде ще 
бъдат публикувани в Интернет, както и да се спомене, че резултатите ще бъдат 
предоставени безплатно. Резултатите от изследването са достъпни в Интернет 
за период от най-малко 5 години. Те не се публикуват след евентуалното 
предоставяне на информация на членове на определена организация. 

¬  Помощта се предоставя пряко на научноизследователската организация и не 
трябва да включва пряко предоставяне на помощ, несвързана с научни 
изследвания, на дружество, което произвежда, преработва или търгува 
селскостопански продукти, нито да предоставя ценова подкрепа на 
производителите на такива продукти. 

¬ Интензитетът на помощта не превишава 100 % от приемливите разходи, както 
са определени по-горе. 

¬ Помощ за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продуктите, 
изброени в приложение I към ДФЕС, които не отговарят на горните 
специфични за сектора условията,  се счита за съвместима с вътрешния пазар и 
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се освобождава от задължението за уведомяване, ако са изпълнени общите 
условия, за НИРД в Регламента. 
 

Обръщаме внимание, че условията, по които се предоставя помощта следва 

надлежно да бъдат отразени както в Насоките, така и в Догорите за предоставяне на 

индивидуална помощ.  

Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020 (НСРНИ) 

ЗННИ предвижда насочване на обществените средства към стратегически 

важни научни области, определени от Националната стратегия за развитие на 

научни изследвания, а  глава Трета на закона определя, че средствата на фонда се 

разходват за изпълнение на Стратегията. В тази връзка следва да се отбележи, че 

приоритетните направления на Стратегията за развитие на науката в България до 

2020 г. са:  

1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-
технологии;  

2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни; 

3. Нови материали и технологии; 

4. Културно историческо наследство; 

5. Информационни и комуникационни технологии. 

НСРНИ определя, че: 

“Специално внимание следва да се обърне и на фундаменталните изследвания. Те ще 
се развиват на програмно-конкурсен принцип, както в приоритетните направления, 
така и във всички области на познанието.” Т.е. НСРНИ допуска подпомагане на 
фундаментални научни изследвания и във всички други области на познанието, освен 
приоритетните., но това не е отразено от Насоките. 

 

Установените несъответствия, пропуски и препоръки по разпоредбите на Насоките в 
хронологична последователност са следните: 

По раздел I Обща информация, т. 1. Цели на конкурса:  

Целта на конкурса е да насърчи: 

• провеждане на качествени и конкурентоспособни научни  и научно–приложни 
изследвания в следните приоритетни области: 
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• Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-
технологии;  

• Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни; 
• Нови материали и технологии; 
• Културно - историческо наследство; 
• Информационни и комуникационни технологии; 
• Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера. 

• междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни 
звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, 
предприятия, нестопански организации и други; 

ЗННИ предвижда насочване на обществените средства към стратегически важни 
научни области, определени от Националната стратегия за научни изследвания, а  
глава Трета на закона определя, че средствата на фонда се разходват за изпълнение на 
Стратегията. В тази връзка следва да се отбележи, приоритетните направления, които 
отговарят на целите на НСРНИ са:  

1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-
технологии;  

2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни; 

3. Нови материали и технологии; 

4. Културно историческо наследство; 

5. Информационни и комуникационни технологии. 

В Стратегията няма приоритетно направление „Научни изследвания с 

приложения в педагогическата сфера“. То не може да бъде възприето и като 

отражение на заложеното в Стратегията публичното финансиране на 

фундаменталните изследвания, да е обосновано с цел поддържане на образователния 

потенциал във висшите ни училища.   

Каре 2:  Несъответствия по раздел 1 –видове изследвания 

ВНЕК възприе единодушно, че приоритетна област:  „Научни 
изследвания с приложения в педагогическата сфера“ не отговаря на 
условията, заложени в Закона и Стратегията, и следователно 
изследвания  в нея не би следвало да се финансират от ФНИ. 

• По раздел  I Обща информация, т. 4. Основни дефиниции: 
 
Съществува разминаване в дефинициите по този раздел на Насоките и 
дефинициите на Регламент 800/2008.  

а) дефиницията за фундаментално изследване е непълна. Приложимата 

дефинция е тази от Регламента, която гласи: 
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„фундаментални научни изследвания”  означава експериментална или 

теоретична работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за 

фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се има 

предвид каквото и да било пряко практическо приложение или използване. 

Пропуснат е текстът след запетаята; 

б) Сериозно разминаване има в дефиницията на „научноизследователска 

организация”. Разминаването съществува и с дефиницията в ЗННИ. Предвид 

разпоредбите на Договорa за ЕС (ДЕС) и Договорa за функциониране на ЕС (ДФЕС), 

има пряката приложимост на разпоредбите на европейското право при 

разминаване с националното законодателство. В Насоките този проблем не 

съществува, защото е посочено, че водеща е дефиницията на Регламента, но 

дефиницията не взета в нейната цялост,. А именно : 

„научноизследователска организация” означава институция, като 

университет или научноизследователски институт, независимо от правния й статут 

(учредена по публичното или частно право) или начин на финансиране, чиято 

основна цел е да осъществява фундаментални научни изследвания, индустриални 

научни изследвания или експериментално развитие и да разпространява резултатите 

от тях посредством преподавателска работа, публикуване или трансфер на 

технологии. Всички печалби трябва да се реинвестират в тези дейности, в 

разпространението на резултатите от тях или в преподавателската работа; 

предприятия, които могат да оказват влияние върху тези институции в 

качеството им, примерно, на акционери или членове, не могат да получават 

преференциален достъп до научноизследователските възможности на 

съответната институция или до създадените от нея научноизследователски 

резултати. 

По отношение на предприятие е използвана общата дефиниция в 
Регламента, но са пропуснати изискванията, заложения в Приложение I към него, в 
което са дадени дефинициите  и критериите за категориите предприятия. Този 
пропуск е съществен предвид факта, че за различните категории предприятия се 
предоставя различен бонус към допустимата помощ. Би следвало да се използват 
всички пояснения, посочени по-горе, съдържащи се в Приложение I на Регламент 
800/2008. 

Прави впечатление, че отсъства дефиниция на „експериментално развитие“.  

Каре 3:  Несъответствия по раздел 1 –дефиниции 
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Пропуските в този раздел са съществени. Дефинициите, които следва 
да се прилагат,  независимо от Насоките, са посочените в регламент 
800/2008. Това е непосредствено свързано с обхвата, в който могат да 
се прилагат разпоредбите за груповото освобождаване.  

Проблемът с непълнотата в този раздел се задълбочава в 
следващите, поради факта, че от кандидатите не са изисквани 
проверими документи, доказващи обстоятелствата за вида 
изследване, вида организация и категорията предприятия, както и за 
използване и разпространяване на резултатите от изследванията. 
Този недостатък  препятства в проверката по задача 4 от 
Заповедта да бъдат изяснени обстоятелствата за съответствие с 
изискванията на Регламент 800/2008 на конкретните проекти.  

По раздел ІІ. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ: 

а)  по т. 1. Допустимост на кандидатите: 

В конкурса могат да участват: 

¬ научноизследователски организации (съгласно определението в т. I, 4); 
¬ предприятия (съгласно определението в т. I, 4); 
¬ нестопански организации. 

Неясно е какво е нестопанска организация.  Ако се има предвид публична 
организация, то тя би следвало да се отнесе към някоя от категориите на Приложение I 
на Регламента: научноизследователски организации (съгласно определението в т. I, 4) 
предприятия (съгласно определението в т. I, 4).  

Също така в Насоките е указано, че: 

„В конкурса приоритетно участват и обединения от една, две и/или три 
категории от посочените по-горе кандидати, които са сключили споразумение за 
предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за 
процентното разпределение на финансирането между тях и ясно е посочена водеща 
организация.“  Това изискване съответства на НСРНИ, както и европейската 
политика за насърчаване на научните изследвания, но не е отразено в 
критериите за оценка и  не е ясно как се реализира приоритетността.  

 „Кандидатите представят декларация, подписана от главния счетоводител и 

ръководителя на водещата организация, че счетоводната им политика позволява 

разграничаването на икономически и неикономически дейности и че 

изпълняваният проект няма да има търговска реализация. В случаите, когато се 

предвижда търговска реализация на резултатите от проекта, кандидатът подлежи на 

нотификация пред Министерството на финансите и Европейската комисия.“ 
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Трябва да се отчита, че съгласно дефинициите в Регламент 800/2008 нито 

фундаменталните, нито индустриалните изследвания по определение, не могат да 

доведат до продукт, годен за търговска реализация.  Само в случаите на  

експериментално развитие се допуска възможност, при определени условия, да има 

търговско използване на демонстрационни или пилотни проекти.  В тези случаи на 

последващо търговско използване всички приходи от това използване трябва да се 

приспаднат от приемливите разходи и съответно да  се намали предоставената 

държавна помощ.  

Към критериите за допустимост са добавени и критериите, съгласно 

Финансовия регламент на Общността за отстраняване на участник, което е напълно 

приемливо с оглед защита на финансовия интерес на българския данъкоплатец, и в 

този случай освен бюджета на ЕО, следва да бъдат включени и национални публични 

средства, тъй като ФНИ използва национални публични средства. Освен това тези 

критерии трябва да се отнасят не само за предприятия, а и за научни 

организации, които не са публични. 

Един от критериите не би могъл да се заимства директно  от европейското 

право и трябва да бъде прецизиран, а именно:  

„Предприятията и нестопанските организации не могат да участват в настоящата 
процедура за подбор на проекти или да получат безвъзмездна финансова помощ, ако: 

 вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на 
Европейските Общности, са били обявени в тежко нарушение поради 
неизпълнение на своите договорни задължения; 

Обръщаме внимание, че обявяването в тежко нарушение следва да е в резултат 

на влязла в сила присъда. Съгласно българското законодателство това може да се 

прилага по отношение на физически, а не на юридически лица. Препоръчаме 

текстът да се редактира, в смисъл: „Предприятията и научни организации не могат 

да участват в настоящата процедура за подбор на проекти или да получат 

безвъзмездна финансова помощ, ако управителите или членовете на управителните 

им органи вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на 

Европейските Общности и държавния бюджет, са били обявени в тежко нарушение 

поради неизпълнение на своите договорни задължения.“  
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Каре 4: Несъответствия по отношение на допустимостта на кандидатите. 

Следва да се има предвид, че дефиницията в първия раздел на Насоките и в 
Регламента поставя нестопанските организации само в една от 
останалите две категории – „научноизследователски организации“ или 
„предприятия“, към които в Регламента съответно са поставени 
специфични изисквания, от които съществено зависи както размерът на 
интензитета на подкрепата, така и използването на резултатите от 
изследването. В тази връзка е неясно присъствието на НПО в 
документацията. Още веднъж подчертаваме непълнотата в дефиницията 
на „предприятие“ и неговите категории..  

Не всички заложени приоритети намират израз в методиката за оценка.  

ВНЕК счита, че критериите за изключване следва да се прецизират 
съобразно националната специфика и обхват по отношение на научните 
организации. Тяхното методическо място е в т.ч.4 „Критерии за 
недопустимост“. 

б)  по т. 3. Допустимост на проектните предложения: 

Съгласно Насоките подпомаганите проекти трябва да изцяло да попадат в 

рамките на една или повече от категориите фундаментални изследвания, приложни 

изследвания и експериментално развитие. Последната категория НИРД не е 

предвидена за подпомагане в ЗННИ, следователно не следва да е допустима за 

финансиране от ФНИ, още повече, че в Насоките липсва определение за нея.   

Би следвало да се детайлизират критериите за класиране на едно 

изследване като фундаментално или индустриално. Практика на оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ е за 

справка и ориентиране на бенефициентите да се използва Ръководството на 

Фраскати. Препоръчваме да се използва и тук. 

Липсват изисквания/критерии за доказване на вида изследвания, 
както и изискване в бюджета за ясното им  разграничаване, за да 
може да се прилага различен интензитет на помощта за 
фундаментални и научноприложни изследвания. 

Предоставената информация на ВНЕК не дава възможност обективно да 
бъдат оценени одобрените проекти по отношение на това какъв вид 
изследване се подпомага и съответно да се прецени дали е направено 
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разграничение по отношение на интензитета на помощта. Това е 
причината ВНЕК в част от случаите да заяви, че не разполага с 
достатъчно данни или експертиза да прецени допустимия интензитет на 
помощта. 

в) по т. 4. Критерии за недопустимост 

В критериите за недопустимост избирателно са цитирани категории 

предприятия и видовете подкрепа, за които не се прилагат разпоредбите на 

регламент 800/2008, и по-специално разпоредбите на чл.1 на Регламента. При 

проверката на проектите следва да се отчита дали  при прилагане на разпоредбите 

на Регламент 800/2008 не е допуснато излизане от неговото приложно поле, но от 

изискваните от Насоките документи не е възможно да се направи пълна и 

обективна оценка за спазването на тези изисквания.  

г) по т.5 Допустимост на разходите  и по-специално за 5.2.  недопустими 

разходи 

Посочените критерии за недопустимост на разходите са оповторение в др. 

форма на посочените в 5.1 допустими разходи, и повтарянето им е излишно.  Напр. 

като допустими се посочват само разходите, които „са действително извършени в 

периода от влизането в сила на договора за предоставяне на финансирането до края 

на срока на изпълнението на проекта.“, а като недопустими „разходи, извършени 

преди дата на влизане в сила на договора за финансиране по настоящата 

процедура.“. Това е излишно утежняване на  Насоките, което не носи допълнителна 

информация.  

в) по т. 7. Допустимост на подизпълнителите и правило за произход 

В този раздел следва да се прецизира терминологията. Подкрепата на Фонда се 

предоставя на бенефициенти под формата на безвъзмездна финансова помощ (БФП), 

които могат да избират изпълнители. В този смисъл става дума за избор на 

изпълнители., а не подизпълнители. 

Предвидена е процедура за избор на подизпълнител (изпълнител), само за 

случаите,, в които бенефициентът е възложител по смисъла на ЗОП. 

Каре 5; Пропуски при определяне процедурата за избор на подизпълнител. 
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ВНЕК обръща внимание, че няма предвидени правила за избор на 
изпълнители(подизпълнител), в случаите, когато бенефициентите не са 
възложители по ЗОП, и/или обемът на дейността за изпълнение е под прага 
на ЗОП, което не гарантира запазването на финансовия интерес на ФНИ.  

ВНЕК предлага в тези случаи с оглед доброто финансово управление да се 
предвиди самостоятелна процедура на ФНИ или да се прилагат 
процедурите за избор на изпълнители по Структурните и Кохезионните 
фондове на ЕС, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 на МС от 11.03.2013 г. за 
условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за 
безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 
2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Норвежкия финансов механизъм, в което процедурите са 
значително облекчени.  

По раздел ІІІ. РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
И СЪФИНАНСИРАНЕ: 

В този раздел има непрецизност и отклоняване от разпоредбите на Регламент 

800/2008 при определяне на интензитета на помощта, или както е определено в 

подзаглавието на раздела на насоките в „процент на съфинансиране“.   

Специфицирано е, че за предприятия брутният интензитет на помощта, 

изчислен на основата на приемливите разходи по проекта,“ не трябва да надвишава: 

• за фундаментални изследвания и за обучение – 100%;“ 

За тази схема на подкрепа Насоките се позовават на Раздел 7 „Помощ за 
научноизследователска и развойна дейност и иновации“ на Регламент 
800/2008. В този раздел приемливи разходи, включващи обучение, се 
предвиждат единствено за иновационна и консултантска дейност в МСП, 
но по никакъв начин при фундаментални или индустриални изследвания. 

Нещо повече, в допустимите дейности, дефинирани в предходните алинеи и 
в съответствие със ЗННИ, обучението не е включено.  

ВНЕК обръща внимание, че съгласно Регламент 800/2008 подкрепата не 
може да надвишава 100% от допустимите разходи при проекти за 
фундаментални изследвания не само за предприятията, а и за научните 
организации.  
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Съгласно насоките: 

„За предприятия брутният интензитет на помощта, изчислен на основата на приемливите 
разходи по проекта, не трябва да надвишава: 

• за индустриални научни изследвания – 70% за малки предприятия, 60% за средни 
предприятия и 50% за големи предприятия; 

Когато кандидатът е предприятие или обединение, в което участва предприятие, 

предприятието осигурява съфинансиране спрямо предоставената му по конкурса помощ в 

съответствие с размера на брутния интензитет на помощта, но не по-малко от 20% 

спрямо предоставената му помощ. За университетски болници, които са търговски 

дружества, част от съфинансирането може да бъде под формата на консумативи, ползване 

на собствени материални активи, амортизация и друг нефинансов принос. „ 

Текстът на Регламент 800/2008 е категоричен: 

„Член 31…… 

3. Интензитетът на помощта не превишава: 

а) 100 % от приемливите разходи за фундаменталните научни изследвания; 

б) 50% от приемливите разходи за индустриалните научни изследвания.“ 

Интензитетът на помощта се определя за всеки получател на помощ, 

включително в проект за сътрудничество.  

Интензитетът на помощта, определен в параграф 3 на член 31 на Регламента 

за индустриалните научни изследвания, може да бъде увеличен, както следва: 

а) ако помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да 

бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни 

пункта за малки предприятия; 

и 

б) може да се добави бонус от 15 процентни пункта до максималния 

интензитет на помощта от 80 % от приемливите разходи, ако: 

i) проектът включва ефективно сътрудничество между най-малко две 

предприятия, които са независими едно от друго, и са изпълнени следните условия: 
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— нито едно от предприятията не поема над 70 % от приемливите разходи по 

проекта за сътрудничество, 

— проектът включва сътрудничество с най-малко едно МСП или се провежда 

поне в две различни държави-членки, или 

ii) проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и 

една научноизследователска организация и са изпълнени следните условия: 

— научноизследователската организация поема най-малко 10 % от 

приемливите разходи по проекта; и 

— научноизследователската организация има право да публикува резултатите 

от научноизследователските проекти, ако те произтичат от изследвания, проведени 

от тази организация; или 

iii) при индустриални научни изследвания резултатите от проекта се 

разпространяват публично чрез технически и научни конференции или чрез 

публикации в научни или технически списания или се съхраняват в отворени за 

достъп регистри (бази данни, където всеки може да има достъп до необработени 

данни от научни изследвания) или се разпространяват чрез безплатен софтуер или 

софтуер с отворенкод . 

За целите на предоставянето на допълнителен бонус за сътрудничеството 

подизпълнението не се приема за ефективно сътрудничество.   

Подкрепата не може да превишава 80% от приемливите разходи. 

 

Текстът, както е посочен в Насоките е в нарушение на Регламент 800/2008. 
Условията подкрепата да нарасне до 80% са ясно определени в чл.31, 
параграф 4 на Регламента и тези условия не се съдържат в текста на 
Насоките.  

По отношение на индустриалните научни изследвания изискванията на 
Регламента са категорични, че подкрепата е до 50% от приемливите 
разходи, независимо от вида бенефициент. Допуска се допълнителен бонус 
от 20% за малко предприятие и 10% за средно предприятия.   
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Не е въведено изискването на Регламента, че ако един проект съдържа 
различни категории изследвания, то те получават различен интензитет на 
подкрепа. 

Изискванията за бюджета не позволяват изпълнението на това 
условие.  

ВНЕК смята, че текстът трябва да се приведе  в съответствие с 
разпоредбите на Регламент 800/2008.  

С оглед недопускане на нарушение на Регламент 800/2008 ВНЕК  препоръчва 
разпоредбите на чл.31 за да се въведат в своята цялост.  

Изпълнението на заложената цел в НСРНИ за насърчаване на връзката 
бизнес –наука изисква стриктно използване на разпоредбите за насърчаване 
на сътрудничеството, предвидени в Регламента (чл.31 ал.4.т б) чрез 
предоставяне на допълнителен бонус за сътрудничество между 
предприятия и научни организации. В тези случаи интензитетът на 
помощта не бива да надвишава 80%, независимо от натрупания бонус  

Още веднъж е очевидна необходимостта от включване на определенията в 
Насоките или препращане към Регламента за определяне кога 
допълнителният стимул е 10% или 20%.  

 

По т 3. Размер на помощта за кандидати–предприятия и натрупване  в този 

раздел е въведено ограничението  за таван на помощта 200 000 евро. При това се 

изисква общият размер на помощта, предоставена на всяко предприятие, да не 

надхвърля 200 000 евро за период от три данъчни години.   

ВНЕК обръща внимание, че този режим на държавна помощ е предвиден в 

Регламент (ЕО) № 1998/2006 от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 

88 от Договора към минималната помощ. Регламент 1998/2006 предвижда, че помощи 

в размер на 200 000 евро за три последователни години могат да се предоставят 

независимо от интензитета т.е. би могло размерът на подкрепата да достигне 100% и в 

този случай не се прилагат ограниченията на Регламент 800/2008. 

По раздел ІV. НАЧИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 

Формулярът за кандидатстване не отразява изискванията на чл.27 от 
ЗННИ. В него отсъстват съществени части от предвидената в Закона 
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информация, като например: Анализ на състоянието на изследванията по 
проблема, която може да послужи за оценка на необходимостта за 
финансиране на изследването. 

Във формуляра липсват позиции за вида и областта на изследването, вида и 
категорията на кандидата, както и доказателства за тези обстоятелства. 

Липсва изискване за представяне на реалистичен план на дейността и 
предвиждани междинни резултати.    

Липсва лист за проверека, съдържащ списък на приложените документи.   

В Приложенията липсват декларации за вида на кандидата – научно-
изследователска организация и/или предприятие, свързаност, критериите 
за недопускане до участие. 

 

 

По раздел V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: 

Документите за кандидатстване са описани непълно, няма унифицирани 
формуляри за всяко от изискванията, което създава условия за 
субективност при оценката за административно съответствие и дават 
голяма свобода за отстраняване на кандидата от процедурата. Липсват 
съществени декларации като напр. изредените в предния раздел 4. 

 

По  т. 1  Оценяване и класиране на проектните предложения  

 За проверка на административно съответствие са посочени критерии като:

  „5. Посоченото собствено финансиране към проекта е в съответствие с 

насоките за кандидатстване и 6. Финансовите разходи по пера са в съответствие с 

изискванията на насоките за кандидатстване“,  чието място е в оценка на 

финансовото предложение.  

По критериите за втория етап за  оценяване на проектните предложения от 

Научно-експертни комисии (НЕК) към Фонд „Научни изследвания” следва да се 

отбележи, че  

• Заложените критериите не съответстват на изискванията на чл. 25 от ЗННИ, 

които препоръчваме да бъдат следвани стриктно; 
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• Не е предоставена методология за градирането на оценките (количествената 

оценка); 

• И в Регламент 800/2008, и в ЗННИ, и в Насоките са заложени изисквания, чието 

неспазване трябва да води до отстраняване на участника от конкурса като: 

област на научното изследване и вида на научното изследване.  Ако 

кандидат представи изследване, което не е в приоритетните области, не е 

фундаментално и/или индустриално, то този кандидат не следва да бъде 

допускан за оценка.  

• Не се оценява капацитетът на кандидатстващата организация за извършване на 

научни изследвания.  Оценява се само опитът и капацитетът на ръководителя и 

в известна степен на членовете на научния екип. Няма изискване 

ръководителят и/или членовете да са част от персонала на организацията, 

която кандидатства. Това създава възможност да кандидатстват организации - 

посредници, без собствен научен потенциал. 

• Не се оценява капацитетът на организацията бенефициент за използване, 

съхранение и разпространение на резултатите от подкрепата, независимо че е 

част от изискванията за изпълнение на проекта и част от договора.  Ако такива 

изисквания съществуваха, организации регистрирани в последния ден за 

подаване на проектните предложения нямаше да получават финансиране в 

максимален размер. Би било добре за новосъздадени 

организации/предприятия финансирането да е ограничено по размер с цел 

намаляване на риска.  Критерият „потенциал за продължаване на 

изследванията и след приключване на прокета“ не е такъв критерии, тъй като 

не залага на минал опит.  

По раздел VІ. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

Насоките допускат изпълнителят да може да отклонява средства за 

изпълнението на други задачи, освен посочените в проекта, с писмено съгласие на 

Фонд „Научни изследвания”.  ВНЕК намира това за недопустимо, защото опорочава 

конкурса.  

Предвижда се „Доставката на апаратура се извършва от бенефициентите при 

спазване на условията на Закона за обществените поръчки, като в комисията за 

провеждане на процедурата участва и представител на Фонд „Научни изследвания”. 

В т.7 на Раздел II на Насоките това задължение е предвидено само при избор на 
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подизпълнители за бенефициенти, които са възложители по смисъла на ЗОП.  

Праговете по ЗОП са много високи, а процедурите твърде сложни’ особено за МСП и 

научни организации. 

Трябва да се предвиди процедура за  доставките от бенефициенти, които не 
са възложители по смисъла на ЗОП. Това може да е процедура по 
разпоредбите на ПМС 69/2013, или друга облкечена процедура, разписана 
специално от НФИ с оглед защита на публичния финансов интерес. 

Още веднъж обръщаме внимание, че за да може бенефициентът да носи 

предвидената в този раздел отговорност за базирането, съхраняването и 

експлоатацията на оборудването с грижата на добър стопанин, той трябва да има 

достатъчно капацитет, като опит и персонал.  

По отношение на плащанията, предвидени на два транша 70% и 30%,  
бихме искали да обърнем внимание, че при БФП от 500 000 лева, 
отпускането на 70% при отсъствието на гаранции и съответните мерки за 
изпълнение целите на проекта, създава непропорционален риск за ФНИ, 
особено по отношение на фирми и организации без доказан опит и 
капацитет. Мерките трябва да включват контрол на изпълнението,  на 
графика на проекта и на получените резултати, които да бъдат 
проверими, както и на тяхното разпространение, в съответствие с 
разпоредбите на Регламент 800/2008. 

По отношение на 4. Наблюдение на изпълнението на проектите 

ВНЕК не разполага с достатъчно данни за системите на управление и 
контрол на ФНИ, но смята, че наличието на отделно звено, което да следи 
за хода на изпълнение на проектите и навременното отчитане на 
междинните резултати, би намалило рисковете за ФНИ и би увеличило 
ефективността и ефикасността на разходваните средства. 

По отношение на 6. Отчитане на проекта  

ВНЕК смята, че при 24 месечна продължителност на проектите е 

наложително да има  предвидени тримесечни/шестмесечни и годишни доклади 

за изпълнение на дейностите по финансираните проекти. 
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Задача 2: Да се установи във връзка със задача 1 дали има нарушение при финансиране 
на класираните проекти от конкурсната сесия.  

Задачи 2, 3 , 4 и 5  са изпълнени паралелно и са свързани с прегледа на 

финансираните в Конкурса 2012 г. проекти. На ВНЕК бяха предоставени 95 проекта, 

получили финансиране по конкурс по конкурс „Финансиране на фундаментални 

научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г.  

Папките не съдържат описание на документите тях, а съдържанието не е 

унифицирано,  поради което не можем да представим унифициран списък на 

съдържащите се документи.  

Проектите бяха преглеждани по отношение на следните характеристики, 

свързани с изпълнението на задачи 2, 3, 4 и 5:  

1) Съответствие на проектното предложение съгласно чл.25 от ЗННИ -

Насоченост на изследванията в съответствие с Националната стратегия за 

научни изследвания и съотносимост с регионалните, националните и 

европейските приоритети в областта на научните изследвания 

2) Вид на научно-изследователската дейност 

3) Вид на кандидатстващите организации: научноизследователска и/или 

предприятие, категория предприятие; 

4) Оценка на допустимия интензитет на помощта; 

5) Интензитет на помощта 

6) Друго, в това число неизпълнение на насоките 

По отношение на Съответствие на проектното предложение съгласно чл.25 от 

ЗННИ - Насоченост на изследванията в съответствие с Националната стратегия за 

научни изследвания и съотносимост с регионалните, националните и европейските 

приоритети в областта на научните изследвания, проектните предложения са 

класифицирани според заявената научна област. 

Проектите, заявяващи се в област „Научни изследвания с приложения в 

педагогическата сфера“ са определени като недопустими за финансиране от ФНИ.  

За някои проекти не е прието, че отговарят на приоритетната област, защото  

съгласно Ръководство от Фраскати 2002 г.,  описаните дейности не са изследвания в 

тази области.  
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Обобщените данни показват, че по приоритетни области са финансирани 

проекти, разпределени както следва: 

Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и 
еко-технологии 

13 проекта 

Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти 
храни 

32 проекта 

Нови материали и технологии;  8 проекта 
Културно историческо наследство; 12 проекта7 
Информационни и комуникационни технологии. 7 проекта8 
Друго, не попадащо в приоритетните области  11 проекта 

Критериите за разграничаване на видовете НИРД са базирани на 

Ръководството на Фраскати.  

„241. При фундаменталните научни изследвания се анализират свойства, 

структури и връзки с оглед формулиране и изпитване на хипотези, теории или 

закони. Споменаването на без „да се има предвид конкретно приложение“ в 

определението на фундаментните научни изследвания е от съществено значение, тъй 

като изпълнителят може да не знае за действителните приложения, когато извършва 

научното изследване или отговаря на въпросниците на изследването. По принцип, 

резултатите от фундаменталните научни изследвания не се продават, а обикновено 

се публикуват в научни списания или се съобщават на заинтересовани колеги. При 

определени обстоятелства фундаменталните научни изследвания могат да бъдат 

„засекретени“ от съображения за сигурност. 

242. При фундаменталните научни изследвания учените имат известна 

свобода да определят собствените си цели. Този вид научни изследвания се 

извършват обикновено в сектор „Висше образование“, но до известна степен и в 

сектор „Държавно управление“. Фундаменталните научни изследвания могат да 

бъдат ориентирани или направлявани към определени широки области от общ 

интерес, с изричната цел за постигане на широка гама от приложения в бъдеще. 

Пример за това са публичните научноизследователски програми в областта на 

нанотехнологиите, чието осъществяване започна по решение на няколко държави. 

Предприятия в частния сектор може също да извършват фундаментални научни 

изследвания с цел да се подготвят за следващото поколение технологии. Добър 

                                                            
7 В  други. 6 се твърди, че са изследвания в областта на културноисторическото наследство, но ВНЕК има 
съмнения за това 
8 В  други 6 се твърди, че са изследвания в областта на ИКТ, но ВНЕК има съмнения за това 
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пример в това отношение са научните изследвания в областта на технологията на 

горивните клетки. Тези научни изследвания са фундаментални съгласно 

определението по-горе, тъй като не се има предвид конкретна употреба. В 

Ръководството от Фраскати те се определят като „ориентирани фундаментални 

научни изследвания“ . 

243.  Ориентираните фундаментални научни изследвания могат да бъдат 

разграничени от чисто фундаменталните научни изследвания, както следва: 

¬ Чисто фундаменталните научни изследвания се извършват с цел 

постигане на напредък в знанията, без да се търсят дългосрочни икономически 

или социални ползи, нито да се полагат усилия за прилагане на резултатите към 

практически проблеми или да се прехвърлят резултатите към сектори, 

отговорни за тяхното прилагане; 

¬ Ориентираните фундаментални научни изследвания се извършват с 

очакването, че те ще създадат широка база от знания, позволяващи да се решат 

признати или очаквани, настоящи или бъдещи проблеми или възможности. 

244. Даването на отделно определение на ориентираните научни 

изследвания може да помогне за идентифициране на „стратегическите изследвания“ 

— широко понятие, което често се споменава по време на процеса на изготвяне на 

политиките“ 

 По отношение на разработването на софтуер са използвани следните текстове 

от Ръководството на Фраскати: 

Търсенето на алтернативни методи за изчисления, като квантови изчисления и 

квантова информационна теория, е фундаментално научно изследване. 

¬ „Изследването на прилагането на обработка на информация в нови области 

или по нови методи (например разработване на нови езици за 

програмиране, нови операционни системи, генератори на програми и др.) 

и изследването на прилагането на обработка на информация за 

разработване на инструменти като географски информационни системи и 

експертни системи представляват приложни научни изследвания. 
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¬ Разработването на софтуерни приложения, съществените подобрения на 

операционни системи и приложните програми и др. представляват 

експериментални разработки.“ 

По отношение на хуманитарните и социални науки се прави разграничение, 

пояснено в следните примери:  

Фундаментални научни 
изследвания 

Приложни научни изследвания Експериментални 
разработки 

Проучване на причинно-
следствените връзки между 
икономическите условия и 
социалното развитие  

Проучване на икономическите и 
социалните причини за миграцията 
на селскостопанските работници от 
селските райони към градовете с цел 
да се изготви програма спиране на 
този процес, за да се подкрепи 
селското стопанство и да се 
предотвратят социални конфликти в 
промишлени региони  

Разработване и 
изпитване на програма за 
финансова помощ за 
предотвратяване на 
миграцията от селата към 
големите градове  

Проучване на социалната структура 
и социално-професионалната 
мобилност на едно общество т.е. 
неговия състав и промените в 
социално-професионалните 
слоеве, социалните класи и др.  

Разработване на модел, който да 
използва получените данни, за да се 
прогнозират бъдещите последици от 
настоящите тенденции в социалната 
мобилност 

Разработване и 
изпитване на програма за 
стимулиране на 
възходяща мобилност 
сред определени 
социални и етнически 
групи  

Проучване на ролята на 
семейството в различни 
цивилизации, предишни и 
настоящи  

Проучване на ролята и позицията на 
семейството понастоящем в 
конкретна държава или конкретен 
регион с оглед изготвяне на 
съответни социални мерки  

Разработване и 
изпитване на програма за 
съхраняване на 
фамилната структура в 
групи работници с ниски 
доходи  

Проучване на процеса на четене 
при възрастните и при децата т.е. 
изследване на начина, по който 
човешките същества придобиват 
информация от визуални символи 
като думи, изображения и 
диаграми  

Проучване на процеса на четене с цел 
разработване на нов метод за 
преподаване на четене на децата и 
възрастните  

Разработване и 
изпитване на специална 
програма за четене сред 
децата на имигранти  

Проучване на националните 
фактори, които оказват влияние 
върху националното икономическо 
развитие  

Проучване на специфичните 
международни фактори, които 
определят икономическото развитие 
на дадена страна през даден период 
с оглед формулиране на оперативен 
модел за изменение на държавната 
външно-търговска политика  

 

Проучване на специфични аспекти 
на конкретен език (или на няколко 

Проучване на различни аспекти на 
даден език с цел разработване на нов 
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Фундаментални научни 
изследвания 

Приложни научни изследвания Експериментални 
разработки 

езика, които се сравняват помежду 
им) като синтаксис, семантика, 
фонетика, фонология, регионални 
или социални различия и др. 

метод за преподаване на този език 
или превод от или на този език  

Проучване на историческото 
развитие на даден език  

  

Проучване на източници от 
всякакъв вид (ръкописи, 
документи, паметници, 
произведения на изкуството, 
сгради и др.), за да се разбират по-
добре историческите явления 
(политическо, социално, културно 
развитие на дадена държава, 
биографията на един индивид и 
др.) 

  

При липсата на достатъчно данни и/или при съществуване на известни 

съмнения  у членовете на ВНЕК срещу съответния проект е записано, че не можем да 

преценим.  За някои от проектите ВНЕК постигна съгласие, че не са изследване, 

съгласно класификацията на Фраскати, което предлага стандартна процедура за 

проучване и класифициране на научноизследователската и развойната дейност.  В 

преобладаващата си част това са проекти за изграждане на инфраструктура и/или 

нещо друго. Това е отбелязано в специален ред на съставените кратки досиета. 

При определяне на вида и категорията на кандидатстващата организация  са 

използвани наличните данни в предложението,  данни от Агенцията по вписванията 

и други публични регистри и са определяни като микро, малки, средни и големи 

предприятия, научни организации, друго. Бенефициентите са класирани в друго, 

когато не са били намерени достатъчно данни за вида и категорията на 

бенефициента.  

Въз основа на данните на характеристиките на всяко предложение по 2 и 3 е 

направена експертна оценка на допустимия интензитет на помощта в съответствие с 

Регламент 800/2008.  

На база общата стойност на проекта, заявен в проектното предложение и 

отпусната финансова подкрепа е изчисляван интензитетът на подкрепата за всеки 

проект. Това, обаче е несигурен резултат, предвид на факта, че ВНЕК не разполага с 

информация за подробната разбивка на дейностите, бюджета по дейности,  
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аргументите на оценяващите за намаляване на сумата искана като подкрепа. ВНЕК 

не разполага с данни, по които да прецени  дали в исканата сума по предложенията 

(възприемана като 100 %) са включени само допустими, приемливи разходи. 

Отговорът на тези въпроси, който следва да е бил направен от оценителите, би могъл 

да измени получения процент финансиране и да направи  даден проект с 

недопустим висок за вида изследване интензитет на помощта.  

ВНЕК прие, че проектите за експериментално развитие не са допустими за 

финансиране от гледна точна на ЗННИ, въпреки това е оценявано дали интензитетът 

на помощта е  допустим.  

За 12 проекта от приоритетни области ИКТ и  Културно историческо 

наследство се твърди от бенефициентите, че принадлежат към съответната област,  

но ВНЕК прецени, че съществуват сериозни съмнения, че това е така.  

По отношение на проектите в областта на ИКТ  

По отношение на вида научно изследване обобщените данни са както следва: 

Вид на на научно-изследователската дейност  Брой проекти 

Фундаментални научни изследвания 59 
Индустриални научни изследвания 12 
Не можем да преценим 23 
Друго 54 

Експериментално развитие 17 
Инфраструктура 9 

Сравнително изследване 1 
Проучване 13 

Не е изследване 14 

За 23 проекта предоставената на ВНЕК информация не е достатъчна, за да 

прецени с висока степен на достоверност какъв вид е изследването.  

За 54 проекта ВЕНК преценява, че предоставените данни не дават основание 

проектите да бъдат класифицирани нито фундаментални, нито индустриални. В 

преобладаващата си част това са проекти за експериментално развитие, проучвания 

за приложимост, изграждане на инфраструктура или нещо друго,  които според 

ВНЕК не подлежат на финансиране от ФНИ. 

                                                            
9 В един проект  се твърди, че изследването е фундаментално, но ВНЕК не намира в предоставената 
документация достатъчно доказателства за това 
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По отношение на организациите кандидати обобщената справка показва 

следното: 

Микро, малко предприятие 17 

Средно 0 
Голямо 1 
Научна организация 112 
Друго 10 

По отношение на съответствието по този показател на проектите, получили 

финансиране от Конкурс 2012 на ФНИ, следва да се отбележи, твърде много 

кандидати са регистрирани в периода около крайната дата за подаване на 

проектните предложения, а един от кандидатите и след нея, т.е  отсъстват данни за 

численост на персонала, годишен оборот и/или с общ годишни балансови отчети, и 

за обороти.  

Определянето на допустимия интензитет на подкрепата е извършено на 

базата на изискванията на Регламента, като следва: 

 Кандидат  
 

Изслеване 

Научна 
организация 

Малко и 
микро 

предприятие 

Средно 
предприятие 

Голямо 
предприятие 

Фундаментално до 100% до 100% до 100% до 100% 
Индустриално* до 50% до 70 % до 60% до 50 % 
Експериментално 
развитие(ЕР)** 

до 25% до 45%  до 35% до 25% 

**ВНЕК смята, че ЕР не е допустимо, съгласно ЗННИ, но ако би било допустимо, не 

биха били нарушени изискванията на Регламента, ако подкрепата е в допустимите граници. 

 

Задача 3 Да се установи отговарят ли класираните МСП на определенивто в 
нормативната уредба 
 

ВНЕК определи, че  19 МСП са участвали в Конкурс 2012, от които четири са 

били в сътрудничество с научна организация.  Някои от  МСП са се декларирали като 

научни организации и са изменили своите регистрации, за да отговарят на 

определението в насоките, но тази промяна не дава основание те да бъдат 

възприемани като такива, тъй като отсъстват данни за съответствие с Регламента. А 

имено, че  резултатите от провежданите от организация изследвания, се 

разпространяват посредством преподавателска работа, публикуване или трансфер на 



33 
 

технологии; всички печалби трябва да се реинвестират в тези дейности, в 

разпространението на резултатите от тях или в преподавателската работа; 

предприятия, които могат да оказват влияние върху тези институции в качеството 

им, примерно, на акционери или членове, не могат да получават преференциален 

достъп до научноизследователските възможности на съответната институция или до 

създадените от нея научноизследователски резултати. 

 

МСП Проект 
ВИСЕНСИ ООД  FFNNIPO_12_00329 
ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА  FFNNIPO_12_00590 

* ББК ООД FFNNIPO_12_00774 
*НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО 
ОБСЛУЖВАНЕ ООД   

FNNIPO_12_00661 

 *ОМДА ЕООД FFNNIPO_12_00757 
*АМК ЕЛЕКТРОНИКС ООД  FFNNIPO_12_00761 
*ФОНДАЦИЯ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕСУРС ЛОРЕН ЕООД 

FFNNIPO_12_00845 

*ГРУНД 1  ООД  FFNNIPO_12_00908 
ОФФ МЕДИЯ FFNNIPO_12_00938 

КРЕСТА ООД FFNNIPO_12_01219 
*СДРУЖЕНИЕ - ПЪТ НА ТВОРЧЕСТВОТО  FFNNIPO_12_01234 

ИНСТИТУТ ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ И 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ПРОУЧВАНИЯ 

FFNNIPO_12_01421 

*ЦЕНТЪР ЗА В.А.К. КОНСУЛТ FFNNIPO_12_01513 

*СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И 
ТРАВМАТОЛОГИЯ  - ВИТОША 

FFNNIPO_12_01527 

*РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ    
Е ЕС КОНСУЛТИНГ 

FFNNIPO_12_01547 

*ФОНДАЦИЯ ТРАКИЯ FFNNIPO_12_01574 
*АЗАРОФФ  ЕООД FFNNIPO_12_01626 
*АЛТЕРА ГРУП   ООД (Учреден 23.11.2012 г.) FFNNIPO_12_01639 
*ХИДРОПРО ГРУП ООД  FFNNIPO_12_01652 
*СПЕЙС РИСЪРЧ, БУЛКЮБ   ЕООД FFNNIPO_12_01654 

* кандидатстват само с предприятие или сами 

ВНЕК не разполага с достатъчно данни, за да установи дали финансираните 

МСП отговарят на изискванията на Регламента, предвид факта, че във Формуляра не 

се съдържа такава информация.  Част от МСП са се регистрирали в последните дни 

преди изтичане крайният срок за кандидатстване, а  данните от търговския регистър  

за  АЛТЕРА ГРУП (Е)ООД10 посочват, че учредяването е на  23.11.2012 г. Няма данни 

регистрираното през 2003 г.  ЕООД със същото име и собственост, да е 
                                                            
10 Във формуляра дружеството е обявено като ООД, а не като еднолично.  
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пререгистрирано към 31.12.2011 г., след което дружеството, съгласно §5 на Закона за 

търговския регистър, прекратява дейността си. 

Някои от МСП будят известни съмнения  като напр. ХИДРОПРО ГРУП ООД, 

собственост ХИДРОСИС Инг. ЕООД (нерегисртиран в ТР) и Сигма консултинг, която 

е вписана в регистъра, но, няма дейност.  

Изискването за предоставяне на документ за актуално състояние следва да 

бъде задължително въведено в изискванията на ФНИ. 

Задача 4 Съответстват ли  финансираните научни организации на изискванията на 
ЗННИ и Регламент 800/2008 

Дефиницията в Насоките не съответства на дефиницията за научна 

организация в Регламент 800/2008. За НИРД на научни организации е допустим 

минималният интензитет на подкрепата. Във връзка с ВНЕК оцени като безспорни 

научни организации само акредитираните университети и публичните научни 

институти и заключи,че  научните организации, финансирани  самостоятелно или в 

партньорство отговарят на изискванията  на регламента.  

Задача 5: Комисията да представи констатации по правомерността на класираните 
участници 

При определяне на правомерността на класираните участници ВНЕК е 

процедирала в рамките на ограниченията, отбелязани  в текста по-горе.   

Най-важното ограничение е липсата на информация за бюджета на проекта, 

по която да се установи доколко  приемливите разходи отговарят на изискванията на 

Регламент 800/2008, както и защо са намалявани исканите суми. В този смисъл ВНЕК 

не е изразявала отношение, защо за фундаментално  изследване (по информацията 

във Формуляра) е отпускана подкрепа  около 25%.   

ВНЕК обръща внимание, че за два от проектите-FFNNIPO_12_00661 и 

FFNNIPO_12_01707, са налице сериозни съмнения, че ръководителите на научните 

екипи, отговарят на изискванията да са хабилитирани лица или легитимни доктори.  

За 24 от проектите ВНЕК не може да прецени от предоставената информация 

доколко е правомерно финансирането.  

ВНЕК установи, че съобразно изработените критерии за съответствие със 

ЗННИ и регламент 800/2008,  16 са правомерно финансираните проекти. За пет от 



35 
 

проектите, отбелязани в списъка, финансирането е по-високо от интензитета на 

помощта, която му съответства и следователно отпусната помощ следва да бъде 

редуцирана.   Проектите са:  

1. FFNNIPO_12_00056, 

2. FFNNIPO_12_00076* ( в рамките на до 50% от приемливите разходи т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата от 

-35 425 лв.)  

3. FFNNIPO_12_00096 

4. FFNNIPO_12_00144 

5. FFNNIPO_12_00283 

6. FFNNIPO_12_00399 

7. FFNNIPO_12_00422 

8. FFNNIPO_12_00551 

9. FFNNIPO_12_00697 

10. FFNNIPO_12_00725 

11. FFNNIPO_12_00859 

12. FFNNIPO_12_00902 * ( в рамките на до 50% от приемливите разходи т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размерът на подкрепата 

от 45 000 лв.) 

13. FFNNIPO_12_01345 

14. FFNNIPO_12_01412* ( в рамките на до 50% от приемливите разходи т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата от 

-50 000 лв.) 

15. FFNNIPO_12_01526 

16. FFNNIPO_12_01527 
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За 54 от проектите ВНЕК смята, че не отговарят на условията за финансиране 

съгласно ЗННИ и Регламент 800/2008.! 

От тях 17 са за експериментално развитие и попадат в приложното поле на 

Регламент 800/2008, но са извън ЗННИ; 9 са за изграждане на инфраструктура (извън 

раздел 7 на Регламента за научноизследователската дейност, би могло да бъде по 

раздела за регионалната помощ или по Регламента за минималната помощ ) ; 14 не са 

изследвания, 13 са проучвания , а 1 е сравнително изследване.   

Ако проектите за експериментално развитие попадаха в обхвата на ЗННИ, 

следните проекти при отбелязания интензитет на помощта, биха били правомерно 

класирани, но някои от тях - финансирани с по-висок интензитет: 

1. FFNNIPO_12_00061*( в рамките на до 25% от приемливите разходи т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата -

192 000 лв. ) 

2. FFNNIPO_12_00071*( в рамките на до 25% от приемливите разходи.е при 

горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата -

192 000 лв. )  

3. FFNNIPO_12_00182 

4. FFNNIPO_12_00308*( в рамките на до 25% от приемливите разходи т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата -

5 000 лв. ) 

5. FFNNIPO_12_00329 *( в рамките на до 45% от приемливите разходи, т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата --

82 758 лв.) 

6. FFNNIPO_12_00451*( в рамките на до 25% от приемливите разходи, т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата-

247 500 лв. ) 

7. FFNNIPO_12_00656 
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8. FFNNIPO_12_00774*(за този проект липсват данни в Търговския 

регистър и другите публични регистри, и не можем да преценим 

допустимия интензитет и  дали отговаря на условията) 

9. FFNNIPO_12_00789*( в рамките на до 25% от приемливите разходи, т.е 

при горните допускания и конкретно за този проект с допускането, че е 

индустриално изследване, сума за намаляване размера на подкрепата -

240 000 лв.)  

10. FFNNIPO_12_00908*( в рамките на до 45% от приемливите разходи, т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата -

113 750 лв.) 

11. FFNNIPO_12_00921 *( в рамките на до 25% от приемливите разходи, т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата -

350 010 лв.. За болницата не са налични публични данни за да 

преценим като какъв вид предприятие може да се класифицира. Ако 

отговаря на критериите за малко предприятие по Приложение 1 на 

Регламент 800/2008 са допустими допълнителни 20%, ако отговаря на 

изискванията за средно- 10%) 

12. FFNNIPO_12_00945*( в рамките на до 25% от приемливите разходи, т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата --

77 500 лв.) 

13. FFNNIPO_12_00955*( в рамките на до 25% от приемливите разходи, т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата -- -

18 086 лв. ) 

14. FFNNIPO_12_01162 

15. FFNNIPO_12_01244*(в рамките на до 25% от приемливите разходи, т.е 

при горните допускания  сума за намаляване размера на подкрепата --  

-186 772 лв.) 

16. FFNNIPO_12_01628*( в рамките на до 25% от приемливите разходи -275 

000  лв.) 
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17. FFNNIPO_12_01639*(в рамките на до 25% от приемливите разходи --126 

000 лв. ) От друга страна фирмата не са налични публични данни, за да 

преценим категорията предприятие. Ако отговаря на критериите за 

малко предприятие по Приложение 1 на Регламент 800/2008 са 

допустими допълнителни 20% от приемливите разходи,а ако отговаря 

на изискванията за средно- 10%.  За този проект прави впечатление, че  

бенефициентът  има регистрация в ТР от  ноември 2012 г. като ЕООД 

след изтичане срокът за подаване  на предложения със  ЕИК на фирма 

регистрирана през 2003 г. Съгласно Закона за ТР фирмите, които не са 

се пререгистрирани до 31/12/2011 г. се прекратяват автоматично.  

 

Следва да се има предвид, че по отношение на тези проекти има заведено 
оплакване до ЕК. Ако за проект се установи, че е в нарушение на Регламент 
800/2008, помощта, отпусната в нарушение, подлежи на възстановяване.  
Законът за държавните помощи допуска това да се случи едва след Решение 
на ЕК. Когато Европейската комисия постанови решение за възстановяване 
на неправомерно предоставена помощ, министърът на финансите изисква 
от администратора  на помощта (ФНИ) да предприеме действия за 
възстановяването й. Помощта се възстановява съгласно решението на 
Европейската комисия. Получателят на неправомерно предоставената 
държавна помощ дължи и лихва, начислена за периода от датата, на която 
неправомерната помощ е била на разположение на получателя, до датата на 
нейното възстановяване. Размерът на лихвата се определя от Европейската 
комисия.  

 

Препоръки за подобряване ефективността и ефикасността на 
финансираните от ФНИ научни изследвани   

Предвид направените оценки и заключения по задачите, възложени със 

Заповед на Управителя на ФНИ, ВНЕК  препоръчва да бъде направена цялостна 

преоценка и промяна на Насоките за кандидатстване по конкурси „Финансиране на 

фундаментални и научноприложни изследвания в приоритетните области”.  

С оглед получаване на положително становище по схемата за финансиране на 

научните изследвания от министъра на финансите (чл.9 на ЗДП),  както и за пълно 
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съответствие с националните нормативни и стратегически документи, ВНЕК 

препоръчва следното: 

1. В целите на конкурса да се предвиди насърчаване на научните 

изследвания само в приоритетните области, съгласно НСРНИ. 

Европейската практика показва, че изразходването на средствата дава 

по-видими резултати в икономиката, ако се концентрира в по-малко 

области, но за сметка на това се инвестират повече средства, така че да 

създадат необходимата критична маса за промяна и растеж. В тази 

връзка би могло да се помисли за провеждане на отделни сесии на 

конкурса по приоритертни области; 

2. С оглед установените финансирани проекти за инфраструктура и 

други дейности в съответствие с НСРНИ, но не попадащи в  обхвата на 

раздел 7 на Регламент 800/2008, е целесъобразно  конкурсът да се 

раздели на различни действия (имащи своите специфични цели): 

¬ Научни изследвания: фундаментални и  индустриални (ВНЕК 

счита, че подкрепата за експериментално развитие не е 

допустима съгласно разпоредбите на  чл.22 на ЗННИ) по Раздел 

7 „Помощ за научноизследователска и развойна дейност и 

иновации“ на Регламент 800/2008. 

¬ Изграждане на научна инфраструктура и/или бази данни –

възможно е да бъдат финансирани по Раздел 1  „Регионална 

помощ“ или по Регламент 1998/2006 за минималната държавна 

помощ. 

¬ Насърчаване връзката „Наука-бизнес“ и „Между-

институционалната интеграция на университети и висши 

училища, научни звена на Българска академия на науките и на 

Селскостопанска академия, предприятия, нестопански 

организации и други“ би могло също да бъде по Раздел 1  

„Регионална помощ“ на Регламент 800/2008 или по реда на 

Регламент 1998/2006 за минималната държавна помощ. 
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Трабва  да се има предвид, че интензитетът на помощта по различните 

раздели на Регламент 800/2008 е различен,  за всяка специфична помощ 

трябва да се дефинира обхвата за приложение и приложимите 

определения. Във всеки индувидуален договор за предоставяне на 

подкрепа трябва точно да бъде  описан типът  на помощта с позоваване 

на съответните разпоредби на регламентите. 

Ако се използват разпоредбите по Регламент 1998/2006 то трябва да се 

предвиди съответната проверка за отпуснатата в последните три 

години минимлана помощ на кандидатстващата организация. 

3. Още веднъж обръщаме внимание, че дефинициите по Регламентите 

следва да се въвеждат напълно. 

4. При определяне на допустимите бенефициенти съшо трябва да се 

следват изискванията на Регламентите и да не се допуска въвеждането 

на нови кактегории бенефициенти. 

5. Трябва да се има предвид, че определенията за предприятие и 

категориите предприятия по Приложение 1 към Регламент 800/2008, 

както и по Закона за насърчаване на МСП,  се отнасят и за институтите 

и структурите на БАН, ССА и висшите училища. Въвеждането на 

определението за научна организация е направено с оглед на допускане 

на предоставянето  на допълнителен бонус за сътрудничество с МСП. 

6. Формулярът за кандидатстване трябва да отразява изцяло изискванията 

на чл.27 от ЗННИ.  Трябва да бъдат обособени и обосновани позиции за 

вида и областта на изследването,  вида и категорията на кандидата, 

както и доказателства за тези обстоятелства. Трябва да се предвиди 

изискване за представяне на реалистичен план на дейността по проекта 

и да се предвиди отчитане на междинни резултати. Задължително 

трябва да се предвиди изчерпателен  списък за проверка,  съдържащ на 

наименованията  на приложените документи в т.ч.  всички  декларации 

за вида на кандидата – научно-изследователска организация и/или 

предприятие, свързаност, критериите за недопускане до участие.  
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7. За спазване изискванията за доброто финансово управеление на 

публичните средства е необходимо да се предвиди процедура за подбор 

на доставчижиц и/или изпълнители в случаите, в които 

бенефициентът не е възложител по смисъла на ЗОП.  

8. Трябва да има ясно описана процедура за контрол върху изпълнението 

на проектите, включително междинни проверки по преценка на ФНИ. 

При значително отклонение на изпълнението от заложеното в проекта, 

трябва да се предвиди разпоредба за прекратяване на помощта и 

възстановяване на  отпуснатите суми. Това трябва да бъде въведено 

освен в Насоките и Правилата на ФНИ и в договорите за индивидуална 

помощ. 

9. ВНЕК смята, че при 24 месечна продължителност на проектите е 

наложително да има  предвидени тримесечни/шестмесечни и годишни 

доклади за изпълнение на дейностите по финансираните проекти. 

 

Приложение: Таблици за всеки от проектите -96 страници 

Временна научно-експертна комисия: 

   

 Жулиета Хубенова  Проф. Димитър Пушкаров 

Юлиана Николова  Доц. Борислав Трайков 
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