
До

Председателя на ИС ФНИ

проф. Пл. Мишев

Уважаеми професор Мишев,

В протокол N!! 15101.10.2013 г. стр. 9. на въпрос на проф. Олег Йорданов

"защо докладът на проф. Димитър Пушкаров относно нарушенията на Регламент 800
в конкурсна сесия "Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни

изследвания в приоритетни области"-2012 г. не е публичен

-Членовете на ИС отговориха на г-н Йорданов, че този доклад е получен само и

единствено от бившия управител на Фонда акад. Овчаров и не са били предприети

нужните действия от страна на тогавашния управител, като не е уведомил

Изпълнителния съвет за констатираните нарушения в доклада. Поради тази причина

членовете на ИС биха желали проф. Пушкаров да депозира доклада до nреседателя на

ИС проф. Пламен Мишев, за да се предприемат нужните действия"

Във връзка с това, бих искал да припомня на Вас и членовете на ИС, че докладът е

дело на ВНЕК, създадена по Заповед N!! РД 01115102.04.2013 на Управителя на Фонда

акад. Овчаров въз основа на Решение на ИС, взето на 21.март 2013 г. , както е видно от

Протокол Х!!3 т.7 на ИС. Докладът е депозиран във ФНИ с Вх. Х!! 80/260/25 юни 2013
г. Всички членове на ИС, както и новият уравител на ФНИ са прекрасно информирани

за тези факти, и не е необходимо някой да депозира същия доклад специално дО ИС.

Това може да свърши и новият управител. Ще добавя, че проф. Д. Пушкаров е само

член на ВНЕК с Председател г-жа Жулиета Хубенова, поради което не е правилно

обсъжданият доклад да се нарича "доклад на проф. Д. Пушкаров", а още по-малко да

му се вменява вина или задължение за някакво допълнително внасяне.

По мое лично мнение, причината трябва да се търси в решението на ИС от

10.06.2013 г. видно от Протокол N!! 9 т.11., което гласи: "задължава управителя да

закрие комисията по Регламент 800, като констатациите й да не стават публично

достояние". Мотиви не са дадени!

За информация, членовете на ВНЕК научиха за това решение на ИС много след

като бяха предали доклада. Но дори и да бяха научили по-рано, без официална заповед

никоя комисия не може да спре да работи. Понякога и от липсата на прозрачност, и от

административната мудност има полза.

Настоявам този мой отговор да се публикува на сайта на ФНИ.

София, 15.10.2013 г. ПОДПИС: J!tIr


