
За правиника „Милошев” на ФНИ 

Всъщност това не е нов правилник, а изменение и допълнение на съществуващия и 
доказал своята несъстоятелност стар правилник. Разбира се, интересно е кой и кога го е 
написал, предложил и съгласувал с финансовия министър. По този въпрос историята 
мълчи. Имаше предложение от ИС на фонда за комисия (работна група) от десетина 
души (списъка ще добавя по-късно), която никога не се е събирала, нито е имало 
заповед за сформирането й. 

Този поправен правилник е интересен както с това, което съдържа, така и с това, 
което няма в него. Ще започна с това, което няма. 

Преди всичко правилникът за дейността на фонда трябва да обяви приоритетните 
нормативни актове, на които се подчинява ФНИ. Три от тях са особено важни – 
Законът за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), Регламент 800/2008 на 
Европейската комисия (който е с пряко действие във всяка страна на ЕС) и 
Националната стратегия за развитие на научните изследвания – 2020. Регламент 
800/2008 се споменава в някои документи (напр. Насоките за участие в конкурсите на 
ФНИ, но по начин, който по-скоро обърква, отколкото да помага. Регламентът дава 
ясни дефиниции на основни понятия като фундаментани изследвания, научно-
приложни и индустриални изследвания, експериментално развитие и т.н. Той дава и 
определение на понятието научна организация, Той определя и какъв процент от 
общата стойност на различните видове договори може да бъде държавната помощ 
(ФНИ) към различни видове базови организации, извършващи различни видове научно-
изследователска дейност. Най-грубо казано, фундаменталните научни изследвания 
могат да се субсидират изцяло (до 100 %), а научно-приложните – не повече от 50 % 
(останалите 50% трябва да бъдат осигурени от източници извън фонда). Ако пълната 
стойност на един научно-приложен проект е 100 000. лв, той ще получи от фонда 50 
000. При завършването на проекта обаче трябва да се отчетат разходи за всичките 100 
000. Пиша всичко това, защото много от колегите, в желанието си да покажат 
важността на изследванията чрез акценти върху приложенията, фактически намаляват 
субсидията си с 50%. 

2. Коментар към Раздел II: 

Основен проблем е назначаването и освобождаването на членовете на ИС и 
Управителя. Липсва прозрачна процедура. Според чл.8(5) съставът на ИС се определя 
от министъра на МОНМ след консултиране със съответните органи и 
организации… Според чл.8 (3) представители на държавата са лица, определени от 
министъра на МОМН и министъра на финансите. А кой и как определя 
представителите на бизнеса?! Какво е бизнес и кой го представлява законно у нас? 

Броят на членовете на ИС е оставен 9, като включва представители на научната 
общност, държавата и бизнеса. Не се посочва броят на представителите на държавата 
и на бизнеса, както и техните функции. Досегашната практика е показала, че с такъв 
състав не може да се удовлетвори изискването на чл.8(5) за балансирано 
представителство по научните направления.  

Накрая, според чл.8(5) членовете на ИС се назначават за срок от 2 години, но не е 
посочено от кого се назначават(?) 



От чл. 10 разбираме, че Управителят се определя също от министъра на МОМН и 
сключва с него договор (макар и съгласувано с ИС). 

От тази правна уредба става ясно, че министърът на МОНМ практически еднолично 
определя и назначава Управителя и ИС. Сега ще се убедим, че той може и да ги 
уволнява. Според чл.11 (1) т.1. членовете на ИС се освобождават предсрочно по 
инициатива на министъра на МОНМ. А според ал.2. членовете на ИС се 
освобождават със заповед на министъра на МОНМ. Остава неясен терминът 
инициатива. Пред кого министърът инициира освобождаването, след като той самият 
издава заповедта за уволнение. Не се предвижда никаква процедура по съгласуване. 

Чл. 11 вече се отнася само за ИС, но не и за управителя. Към ал.1 т. 3 трябва  да се 
добави някакъв срок за установяване на обективната невъзможност за изпълнение на 
функциите. Възниква въпросът защо за член на ИС не се предвижда освобождаване за 
увреждане на доброто име на фонда (както е при членовете на НЕК, чл.22(1) т.5), а 
само за виновно причиняване на имуществени вреди. 

Съвсем неясна е нормата в чл. 11(1) т.7. за освобождаване по инициатива на органа, 
който ги е предложил. Трябва да е ясно, че след назначаването им, членовете на ИС 
стават представители на научната общност    (чл.8), а не са представители на този, 
който ги е предложил. Следователно, недопустимо е да зависят в дейността си от 
неговите желания. 

Накрая, в правилника не се предвиждат никакви санкции (освобождаване) за 
управителя на фонда – той също може да пожелае да напусне преди срока, да се 
разболее, да наруши закони и правилници. Имаме съвсем пресен пример с предишния 
управител! 

3.  Раздел IV  също съдържа неясноти. 

Според чл.30(1) в конкурсите участват “учени или колективи от учени от България. В 
колективите могат да участват чуждестранни физически лица и колективи“.  
Чуждестранните физически лица трябва ли да са учени? А чуждестранните 
колективи? Те могат ли да предоставят своя научна апаратура за изпълнение на проекта 
в качеството си на физически лица. Носят ли солидарно отговорност за изпълнението 
на проекта? Могат ли да получават възнаграждения като членове на научния 
колектив? А как се определя кой е учен от България? Едва ли някъде има дефиниция на 
подобно понятие! 

Според чл.34г Всеки проект се разглежда и оценява от поне двама оценители… 
Естествен е въпросът кога се налага използуването на трети оценител и как се отчита 
неговата оценка. По принцип това би могъл да бъде суперрецензент, но такъв не се 
предвижда никъде в правилника. 

Изобщо казано, въпросите с оценителите са много. През февруари т.г.  министерството 
поиска от висшите училища и научните организации предложения за рецензенти. 
Получиха се списъци, изпратени от всякакви колежи и съмнителни структури, в които 
наред с добри учени бяха включени многократно пъти повече хора със съмнителни 
качества. И до днес никой не е направил ревизия на тези списъци. Сега правилникът 
достига връх на демокрацията и прозрачността – според чл. 34 в “оценителите се 



включват в базата данни по предложение на български и чуждестранни висши 
училища и научни организации, неправителствени организации на учените, научни 
фондове и международни научни организации и инфраструктури..” .  Т.е. предлагат 
всички. Единствено не се допуска самостоятелно кандидатстване на самия учен!  А кой 
и как ще проверява списъците с кандидатите, не е ясно. И то само няколко дена до 
началото на новата сесия. 

 


