
За  НОВИЯ  ПРАВИЛНИЛНИК на ФНИ 

1. За да се правят конкретни препоръки е необходим текст на 
проектоправилник, както и промени в ЗННИ. 

2. Критични бележки към сега действащия правилник има на моя блог 
       http://fairscience.wordpress.com/  
3. В Правилника трябва да се посочи кои нормативни актове регулират 

дейността му – ЗННИ, Регламент 800/2008 на ЕО, ... други актове. 
4. Правилникът трябва да регламентира като поле на дейност фундаменталните 

и научно-приложните изследвания. Да не финансира експериментално 
развитие, проучване и иновации (по терминологията на Регламент 800/2008 и 
Ръководството на Фраскати). 

5. Правилникът трябва да бъде синхронизиран с действащите правила за 
държавна помощ. Трябва специално да се подчертае, че в кандидатстващите 
проекти трябва да е обявена както пълната цена на проекта, така и 
допустимият размер на помощта (интензитетът на помощта) от фонда, 
който е до 100% за фундаментални изследвания и до 50% за научно-
приложни изследвания (с допустимите вариации на тези проценти, 
предвидени в закона). Към документите за кандидатстване трябва да е 
приложен документ за осигурено допълнително финансиране извън ФНИ. 
Отчетът на договора обаче трябва да съдържа финансов отчет за пълната 
сума (от ФНИ и външни източници).  

6. Практика в дейността на фонда беше при кандидатстване да се иска по-
голяма сума, а след това да се дава по-малка, без сериозна аргументация. Във 
връзка с това ВНЕК трябва да се произнесат дали цената на проекта е 
реалистична, но могат да намаляват само интензитета на помощта (под 100% 
за фундаментални изследвания и под 50% за приложни).  

7. Заплащането на членовете на научния колектив да се извършва след 
приемането на отчета на всеки междинен етап като процент от 
изразходваните средства, без цената на купените ДМА. Това ще ограничи 
безотговорното планиране и купуване на ненужно скъпа апаратура с цел по-
високи възнаграждения, каквито случаи имаше. Този процент да не зависи от 
броя на младите участници. 

8. Радикални промени спрямо действащия правилник са необходими и в 
следните посоки: 
- Да се премахне институционалният подход при номинирането и 

назначаването на членовете на ИС, Управителя и НЕК. Всички членове 
на фонда са представители на научната общност, а не на определени 
организации, чиито интереси трябва да защитават под страх да не бъдат 
отзовани (напр. по искане на ректор или директор). Всеки учен да има 
право сам да кандидатства със CV и Мотивационно писмо. Материалите 
да бъдат обявявани на сайта на Фонда, материалите да бъдат щателно 
проверени, а кандидатите да бъдат оценявани от комисия. 
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- За кандидатите да се поставят аргументирани изисквания съгласно 
спецификата на дейността. Да се има предвид, че номинациите не са за 
най-добър учен, преподавател и т.н. Научното ниво на кандидатите да се 
гарантира чрез хабилитация и научна степен, подкрепени (особено в 
природните науки) с публикации в списания с ИФ и монографии Най-
добрите учени трябва да са бенефициенти на фонда, а не негови 
ръководители. Не си представям Айнщайн, Нилс Бор, Дирак или Ландау 
като шефове на фондове. Членовете на ръководните органи и НЕК трябва 
да са добре запознати с националното и европейското законодателство и 
да са минали през интервю, в което да докажат познания по регулацията 
на дейността – закони, правилници, инструкции и т.н. Проекти с техни 
участия не бива да са компрометирани по какъвто и да е начин. 

- Броят на ПНЕК да се увеличи, като има отделни комисии за физически 
науки и астрономия, химия, биология и медицина. 

- Съставът на ИС да се увеличи на 15 души, като от него отпаднат 
„представителите на бизнеса”, а като външен представител да остане 
само този на МФ. 

- Да се вмени наказателна отговорност на членовете на ИС за 
неправомерни решения и/или действия и бездействия, водещи до 
имуществени щети на Фонда.  

9. Всички протоколи и архивни материали да се съхраняват за срок поне от 10 
години.  

10. Не препоръчвам разпредеянето на проектите по рецензенти чрез жребий. 
След изтеглянето на жребия ще е необходима проверка за съавторство и 
други формални и неформални връзки на рецензента с членовете на 
колектива. А вероятността жребият да посочи точно съавтор или свързан 
човек е много голяма, защото изборът се извършва точно измежду 
специалистите в дадената област. 

11. Искам да изразя и отрицателното си становище относно „проектоправилника 
на Вайсилов”, подготвен с участието на Р.Гюров, Хр. Петров, Н.Витанов, 
Ана Пройкова, Румяна Христова и др. „видни интелектуалци”. Освен че е 
неоправдано обемист, разписаните в него процедури са практически 
неосъществими по срокове. Те изискват и неоправдано голям 
административен ресурс. Идеята за класирането на учените в групи според 
импакт-фактора е абсурдна. Начинът пък на изчисляване на индивидуалния 
импакт-фактор е смехотворен.    

12. Трябва ясно да се регламентира как се отчитат научните резултати.  
- Всяко научно произведение (статия, доклад, сборник, монография и т.н.), 

което не съдържа благодарност за финансова подкрепа към определен 
проект на Фонда, не се приема като отчетен документ за извършена дейност 
по проекта. В един научен труд (освен книги и монографии) един автор може 
да благодари на фонда само по един проект. Благодарности към други 
фондове и организации за субсидиране на изследването се допускат само, 
ако това е уредено в договора с ФНИ с декларирана стойност на субсидията. 
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Отчетът към фонда включва и финансов отчет за изразходването на тази 
сума.  

- Благодарността може да включва няколко организации, но в нея се 
споменава един проект. 
Напр. „Настоящето изследване е извършено с частичната подкрепа на 
ФНИ, фонд1, фонд2, обсерватория1, МСП... в рамките на проект ФНИ № 
ХХХХ 2013 г.”  
 Или: „Авторите А и B благодарят на ФНИ, фонд1, фонд2, програма1 за 
финансовата подкрепа по проект ФНИ-№ ХХХХ, 20хх г., а авторите С и D 
благодарят на ФНИ и фонд3 за частично субсидиране на изследването в 
рамките по Договор № YYYY, 20yy г.” При това се предполага, че А и/или B 
не са съизпълнители в договора № YYYY на C и D и обратно. Ако няколко 
съавтори са едновременно членове на научните колективи на два или повече 
проекта, те трябва да решат по кой от договорите да отчетат получените 
резултати. 

      -    Отчитането на изпълнението на проекта да не става с бройката публикации,    
            а със стойността на резултатите, и тяхното съответствие с поставените в    

                  договора задачи. Когато един резултат се публикува на части в няколко      
                  статии, вместо в една, броят на статиите и импакт факторът нарастват     
                  многократно, за разлика от резултатите.  Наличието на публикации в   
                  специализирани списания, монографии, сборници и т.н. обаче е   
                  задължително. 
 

10.03.2014 г. 
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