
Тук предлагам  информация за измененията във ФНИ, която според мен все още не е добре известна на 
нашата научна общност. Повече подробности и анализи очаквайте  следващите дни. 

1. На 31. януари 2013 г. НС приема Закон за публичните финанси (ЗПФ), който е публикуван в ДВ 
бр.15/15.02. 2013 г. и влиза в сила от 01.01.2014 г. 

 С § 53 от ЗПФ се прави промяна в ЗННИ, като чл.13 (1) става 

 (1) Създава се фонд “Научни изследвания” като юридическо лице към министъра на образованието, 
младежта и науката със седалище София. (добавен е курсивният текст). 

  Освен това се премахва ал.(4), т.е. фондът престава да бъде второстепенен разпоредител с бюджетни 
средства. 

     Не са ясни мотивите за подобно изменение. Според същия закон (ЗПФ) второстепенните 
разпоредители с бюджет към министерствата се определят от МС, и само в редки случаи със закон 
(чл.11. ал.8). Не е ясно защо НС е решило специално ФНИ да не бъде второстепенен разпоредител. Имам 
усещането, че това е направено „незабелязано” по необявени мотиви. След всичко това ФНИ става част 
от МОМН (както и да се нарича министерството след смяната на правителството). 

2. На 04. юни 2013 г. в ДВ. бр. 49 е публикуван Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника на Фонд „Научни изследвания“. Той е внесен от ексминистър Николай Милошев (в 
оставка от 29.05.).  Този правилник ще бъде дискутиран отделно. Тук ще отбележа само заключителните 
му разпоредби: 

§ 28. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този правилник се създават нови научно-експертни 
комисии. 

(2) Заварените към влизане в сила на този правилник научно-експертни комисии изпълняват функциите 
си до създаване на научно-експертните комисии по ал. 1. 

§ 29. Завареният към влизане в сила на този правилник изпълнителен съвет изпълнява функциите си до 
определяне на нов изпълнителен съвет в съответствие с чл. 8. 

Непонятно е защо се налага прекъсване на мандата и смяна на постоянните комисиите с един месец по-
рано (мандатът им изтича през август). Временните НЕК пък са отдавна разпуснати и предстои 
формирането им във връзка с новообявените конкурси, които си имат свои срокове. Кои срокове имат 
приоритет? Въпросът е риторичен – все едно няма да бъдат спазени! 

А какъв е смисълът на § 29. Има ли друг начин да бъде сменен изцяло или частично ИС, освен по чл. 8? 

3. На 23. май (точно преди трите почивни дена 24-26.05.) Управителят на Фонда акад. Вл. Овчаров 
издава Заповед No РД 01/40 въз основа на решение на ИС No 8/20.05.2013, с която обявява нов конкурс 
„Финансиране на фундаментални и научноприложни изследвания в приоритетните области – 2013”.  
Приоритетните области, обявени в заповедта 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 историчско наследство 
5. Информационни и комуникационни технологии 
6. Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера 
7. Засилване на връзката наука-бизнес. 

Последните две области са недопустими, защото не отговарят на приоритетните направления в 
Националната стратегия. Всъщност,  това са приоритетите от конкурсната сесия през 2012 г., които 
взривиха научната общност. Сега ги виждаме отново включени в нарушение на изискванията на ЗННИ. 
Педагогическото направление вече беше многократно обсъждано като недопустимо. Това не означава, че 
не бива да се засилва връзката наука-бизнес – просто, това не може да става с пари на фонда за научни 



изследвания. Особено пък по конкурс Финансиране на фундаментални и научноприложни изследвания в 
приоритетните области. 

4. Около 23. май се появяват и „Насоките за кандидатстване” по обявения конкурс, утвърдени от 
предишния министър Н. Милошев без дата на утвърждаването и дата на публикуване на сайта на 
фонда. Тези насоки са копие на насоките от предишния конкурс по времето на Игнатов-Петров-
Гюров, с някои изменения, които окончателно объркват регулаторната рамка. 

      Преди всичко, обявените приоритетни направления НЕ съвпадат с тези от Заповедта на Управителя. 
В него няма  „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера”, но е записан нов 
приоритет „междуинституционална интеграция на университети и висши училища, научни звена 
на БАН и на Селскостопанска академия”. Не става дума за съвместни научни изследвания и 
сътрудничество, а за междуинституционална интеграция. Такава дейност би могла да е много полезна, 
но НЕ може да се финансира с пари на ФНИ! 

    „Насоките за кандидатстване” съдържат дефиниции, които са неточни и поради това заблуждаващи. 
Такава е дефиницията за фундаментални изследвания, която е базисна за дейността на Фонда. Тази 
дефиниция е дадена в Регламент 800/2008 и е задължителна. Тя гласи: 

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

     В Насоките тази дефиниция се цитира без дадената в курсив част. Много от кандидатите смятат, че е 
предимство да посочат пряко приложение, а всъщност това ги препраща в друга категория с друг 
процент финансиране от Фонда (50%). 

     Подвеждаща е дефиницията за научно-изследователска организация, макар в  утвърдените от 
ексминистър Н. Милошев Насоки да се твърди, че са според Регламент 800/2008. Записаното 
определение е: 

“научноизследователска организация” означава институция, като университет или научно-
изследователски институт, независимо от правния й статут (учредена по публи ното или частно 
право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да осъществява фундаментални научни 
изследвания, индустриални научни изследвания или експери. ентално развитие и да разпространява 
резултатите от тях посредством преподавателска работа, публикуване или трансфер на технологии; 

Пропусната е обаче останалата част на дефиницията. А тя е много важна: 

„Всички печалби трябва да се реинвестират в тези дейности, в разпространението на резултатите от 
тях или в преподавателска 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 научно-изследователските възможности на съответната институция или 
до създадените от нея научно-изследователски резултати.” 

     Този текст ограничава силно възможностите за участие на фирмички или подставени организации, 
каквито имаше в конкурса от 2012 г., довел до масовите протести на учените. 

     Неразбираемо е защо г-н Милошев не се е допитал до действащата комисия, назначена към ФНИ, 
чиято задача е да провери съответствието на правилата на ФНИ и Регламент 800/2008 на ЕК, именно за 
да не стават такива гафове. Това щеше да предотврати още един гаф, а именно, допускането в 
противоречие със ЗННИ в тази конкурсна сесия на проекти по експериментално развитие (да не се 
бърка с експериментални изследвания). Експерименталното развитие не е нито фундаментална, нито 
научно-приложна дейност. 

     Накрая, настоящата сесия е обявена само за проекти, кандидатствали и нефинансирани през 2012 г. В 
Насоките обаче се дава допълнително възможност за участие на научни организации (Насоки, стр. 3). 
Още по-странно е, че  



„В конкурса приоритетно участват и обединения 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”. 

     Та това означава НОВИ проекти! 

     За възникналата ситуация уведомих министър А.Клисарова по електронната поща и правих 
многократни постъпки за среща, или поне за телефонен разговор, но до сега нямам никакъв отговор. 

 


