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На 15.10. т.г. на сайта на ФНИ http://www.bulfund.com/ са публикувани два важни документа: 
1. Доклад от Валери Коцовски до членовете на ИС на ФНИ , 
2. Становище на ИС на ФНИ по повод на доклада на г-н В.Коцовски- управител на ФНИ. 

     Всеки може сам да прочете документите и да си направи необходимите заключения. Но има неща, 
които се нуждаят от коментар. 
 
     Оказва се, че на 20. 06. в МОН е получено писмо от Министерството на финансите (вх. № 0201-356 от 
20 юни 2013 г.), с което Министърът на МОН е уведомен, че Насоките за кандидатстване (по 
конкурсните сесия 2013 г.) няма да бъдат одобрени, поради предпоставки за несъответствие със Закона 
за държавните помощи и Регламент 800/2008. Обърнете внимание, че само четири дена по-късно ВНЕК 
по Регламент 800/2008 г. (в която участвах, и чийто доклад публикувах на този блог) даде същото 
становище, допълнено и с анализ на всичките финансирани през 20012 г. проекти. Опит да се закрие 
комисията и да се укрият резултатите й направи ИС на фонда. Оказва се, обаче, че писмото на МФ пък е 
било скрито и от ИС на фонда  (или поне така се твърди в цитраното Становище на ИС). Любопитният 
въпрос е: към коя служба на МОН е било пренасочено писмото на МФ (след получаването му), и кой 
го е скрил? И каква е ролята на министър А.Клисарова? Или на Дирекция “Наука”? 
Елементарната логика предполага, че то трябвало да бъде насочено към ФНИ, за чийто документи е 
изказано становището на МФ. Простият въпрос е има ли изх. номер от МОН и вх. номер на писмото във 
ФНИ. 

Срещу мнението на МФ и на ВНЕК по Регламент 800/2008 е конструирана „контра-комисия” от двама 
души – Маргарит Ганев (от ИС) и някой си д-р Иван Стойнев, които категорично “оборват” 
специалистите от МФ (за ВНЕК да не говорим!) и подтикват ИС да предприеме абсолютно недопустими 
действия, като открие нова конкурсна сесия с нередовни и несъгласувани с МФ документи. Според мен 
това граничи с престъпна безотговорност. 
 

http://fairscience.wordpress.com/2013/10/16/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8/
http://fairscience.wordpress.com/2013/10/16/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8/
http://fairscience.wordpress.com/author/fairscience/
http://www.bulfund.com/
http://www.bulfund.com/wp-content/uploads/2013/10/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94-%D0%B2.%D0%BA.1.pdf
http://www.bulfund.com/2013/10/15/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84/

