
Да излъжеш министър  

     На сайта на ФНИ се появи Доклад на Председателя на ИС на ФНИ проф. В. Енчев в 
отговор на писмо на Министър Р. Коларова с изх. № 07-115/17.10.2014 г. и резултатитс от 
проведения одит от МОН, съгласно заповед № РД-09-1545/03. 10.2014 г., според която се 
нaлага прецизиране на критериите за оценка в частта "фундаменталност" на 
изследванията.  

 Вместо да отговори на въпросите какви мерки ще бъдат предприети, за да се 
гарантира, че финансираните проекти отговарят на основното изискване към проектите за 
извършване само на фундаментални изследвания, четем странни заявления и голословни 
уверения, че устройствените структури на Фонда работели „с ясното съзнание за своята 
отговорност по един строг и последователен начин на спазване на действащите 
нормативни документи, включително и стриктното спазване на публично обявените 
докумснти на Конкурса за финансиране на научни изследвания в приоритетни области за 
2014 r.“         
           Подобни сомооценки обаче никак не се вързват с липсата на каквито и да било 
мерки за гарантиране спазването на изискванията. Такива изисквания липсват именно в 
посочените публично обявени документи (създадени от ИС на ФНИ!), така че спазването 
им не е никаква гаранция. 
        Както неведнаж съм казвал и писал през последните 6 месеца, в нито един от 
документите на Фонда не се предвижда проверка за „фундаменталност“ на изследванията 
в проектните преложения. Такава инструкция няма нито в Насоките, нито в Методиката, 
нито в Правилата на ВНЕК, нито в Експертната карта, която трябва да попълнят 
оценителите, за да формират оценката за класиране.  
      Очудващо е признанието на проф. Енчев, че не се е запознал с одитния доклад, но 
въпреки това му отговаря. Самият отговор пък е връх на демагогията, ако не е резултат на 
непростимо  дилетантство. 
 
Проф. Енчев декларира с подозрителна убеденост, че на оценителитс, съгласно раздел IV, 
т. 2 от Методиката за оценка и класиране на проектит. е дадено 
изключителното право да оценят "фундаменталността" на проекта и 
съответствието на дейностите на условията за публично финансиране по т. 3.1.1 от 
Рамката на Общноспа за държавната помощ за НИРДИ (ОВ С 323/30. 12.2006 г.), във 
връзка с т. 2.1.1 от Рамката НИРДИ - 2014 г. още преди да пристъпят към неговото 
оценяване съгласно останалите критерии и приложената екснертна карта. Това право е 
изключително, защото оценителите по този начин имат правомощията при 
неизпълнение на тези условия да дадат оценка на проекта "нула" или да предложат 
аргументирано неговото отпадане. Едва при наличието на "фунламснталност" на 
обявените дейности и на съответствие на условията за публично финансиране, 
оценителят попълва експертната картата при обявените критерии за оценяване. 

1 
 



      Това е нескопосан опит да се създаде лъжливото впечатление, че оценителите е 
трябвало да направят проверка за вида изследвания, и ако не са забелязали, че някое 
предложение не отговаря на условието за фундаменталност, това е тяхна вина.  Че това не 
е така личи от факта, че няма проектно предложение, което да е получило оценка нула, а 
приложни и друг тип проекти, които не отговарят на изискването да извършват само 
фундаментални изследвания има много. Само във ВНЕК по Нови материали и технологии 
те са около 80, като някои от тях са получили финансиране. Простата причина е в това, че 
афишираното „изключително право“ просто не съществува, но дори да го имаше, то не би 
довело до никакви задължения към оценителите да извършват подобна проверка на 
проектните предложения. Никой не може да накара оценителя да ползува някакви 
„изключителни права” (особено ако ги няма) и да му търси отговорност, че не се е 
възползувал от тях. Той трябва единствено да си изпълни задълженията. 
 Да видим кои са тези знаменити критерии, които давали изключителни права да се 
отхвърля проект без оценяване. Ето ги: 

• Образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси;  
• Осъществяване на независими изследователски дейности, свързани с 

фундаменталните научни изследвания за повече знания и по-добро разбиране;  
• Разпространение на резултатите от изследователска дейност.  

Колко наивен трябва да е човек, или по-точно – за колко наивни трябва да смята другите, 
за да си помисли, че това са критерии за фундаментални научни изследвания. 
Образованието, т.е. обучението, което дава повече човешки ресурси изобщо не 
принадлежи към научно-изследователската дейност (Ръководството на Фраскати). 
Разпространението на резултатите – също. А пък дейностите, свързани с 
фундаменталните научни изследвания не са фундаментални научни изследвания, а 
съпътстващи дейности (Фраскати), които трябва да се ограничават до минимум! На 
всичкото отгоре, е написано „за повече знания и по-добро разбиране”, а не за нови знания. 
Преброяването на дивите зайци напълно удовлетворява това изискване. И наистина ли 
Председателят на ИС не прави разлика между тези три условия и дефиницията, дадена в 
Регламент 800/2008 и Рамката за НИРДИ, която споменава, но не цитира: 

“фундаментални изследвания” означава експериментална или теоретична разработка, 
осъществявана основно с цел придобиване на нови знания за съответните основи на 
явленията и наблюдаемите факти, без да се има предвид каквото и да било пряко 
практическо приложение или използване. 

 А сега да видим откъде са взети тези фундаментални критерии и дали изобщо се 
отнасят за проектните предложения. Проф. Енчев цитира „раздел Ill, на Насоките за 
кандидатстване по процедурата, където те са включени в групата на общите 
кумулативни критерии за допустимост”. Но недобросъвестно изпуска края на заглавието 
на цитираната точка, което гласи: Общи кумулативни критерии за допустимост на 
кандидатите. А какво е кандидат? Може би проектно предложение, или научен 
колектив? Не! Още на първата страница на Насоките е записано: 
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„Кандидат” е организация, която разработва проектно предложение с оглед бъдещо 
изпълнение в случай на одобрение. Знаменитите критерии са едно към едно Декларация 
Образец Б, която се подписва от Ръководителя на Базовата организация и Главния 
счетоводител, при това едва при подписване на договорите, след като класирането е 
завършило.  

Преглед за допустимост на проектните предложения се извършва и се докладва на 
ИС, преди проектните предложения да се изпратят на оценителите. След подписването на 
договора пък изпълнението на Декларация Б, се проверява от одитор.   

Ясно е, че оценител, който се е запознал с изпратените му документи, никога не би 
се възползувал от твърде съмнителното „право” да оценява нещо, за което няма 
задължение, нито пък се съдържа в Експертната карта. Той е предупреден в Методиката т. 
2.1., че Предложенията се оценяват по критерии, групирани в картата за експертна 
оценка. Задълженията му пък са описани ясно и подробно на друго място. Към казаното 
трябва да добавим, че според одита на МОН, Фондът има 3 Методики, като тази, в която 
са включени „изключителните права” се появява посредата на сесията и не е 
утвърждавана от ИС, т.е. тя е незаконна, заедно с „изключителните права”. Същата 
Методика цитира отменения през 2007 г. Закон за административното производство 
(ЗАП). И т.н.... Липсата на процедура по определяне на типа изследване се вижда и от 
факта, че няма арбитър, в случай че един оценител даде оценка нула, а другият признае 
изследването за фундаментално.  

Само спазването на нормативните документи и разписаните процедури от 
страна на ВНЕК е в състояние да гарантира независима оценка по "фундаменталност" – 
гордо заявява проф. Енчев, прикривайки, че в т.нар. нормативни документи няма никакви 
процедури, нито задължителни критерии по този показател.  

Сега да се върнем към бодро цитираната Рамка за НИРДИ т. 3.1.1. и да видим има 
ли нещо общо с фундаменталността, или е записана за „прах в очите” (на министър!). Ето 
пълния текст: 

3.1.1. Публично финансиране на неикономически дейности 
В случай, че едно и също лице осъществява дейности както от икономически, така и от 
неикономически характер, за да се предотврати кръстосаното субсидиране на 
икономическата дейност, публичното финансиране на неикономическите дейности няма 
да попадне в обхвата на член 87, параграф (1) ЕО, ако двата вида дейности и техните 
разходи и финансиране могат ясно да бъдат разделени. Като доказателство за 
правилното разпределение на разходите може да послужат годишните финансови 
отчети на университетите и изследователските организации. 

Комисията въпреки това счита, че основните дейности на изследователските 
организации, по-специално: 
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– образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси; 
– осъществяването на независими ИРД за повече знания и по-добро разбиране, 

включително ИРД в сътрудничество с други; 
– разпространението на резултатите от изследователската дейност, 

обикновено имат неикономически характер.Комисията освен това счита, че дейностите 
за трансфер на технологии (лицензиране, създаване на нови организации чрез 
юридическото им отделяне или други форми на управление на знания, създавани от 
изследователската организация) имат неикономически характер, ако тези дейности 
имат вътрешен характер и всички приходи от тези дейности се реинвестират в 
основните дейности на изследователските организации. 
       Къде проф. Енчев видя в този текст нещо, което да се отнася до проектните 
предложения? Всичко е само до организациите. Къде видя фундаменталност? Дори, къде 
видя думата наука, или научна дейност? ИРД означава изследователска и развойна 
дейност! С какви очи е чел и с какви очи е гледал Министъра? С какви очи сега гледа 
колегите си?  
 Това, че ИРД е заменено с дейности, свързани с фундаментални научни 
изследвания, само прави преиначения текст по-неточен. Защото всички организации, 
извършващи ИРД могат да развиват и получават държавна помощ за фундаментални 
изследвания, стига да могат да разграничат стопанската си от нестопанската дейност. 
       Защо тогава се чудим, че няма отхвърлени проекти? Та всяка ИРД удовлетворява 
знаменитите критерии на Енчев, даващи изключителни права. Защото няма нищо общо с 
тях. 
       Ето и някои заглавия на проектни предложения, признати за фундаментални. Това, че 
не са фундаментални, не означава, че са лоши – просто, не са за този конкурс. А защо 
конкурсът е само за фундаментални изследвания, питайте ИС. 
 

- Сравнителни изсnедвания за оценка на системите за газови емисии от преживни 
            животни чрез in vitro методи  

- Изследване и разработване на нови методи и технологии за измерване на 
геометричните параметри на голямогабаритни детайли и съоръжения 

- Откриване и класификация на обекти в градски условия от техните радиосенки от 
GPS сигнали 

- Многофункционални, иновативни слоеве за метали и сплави 
- Производство на висококачествен формалдехид и карбамид-формалдехидни смоли- 

проблеми и иновативни решения 
- Изследване и моделиране на нови мобилни роботи чрез нетрадиционни технологии 

и материали 
- Синтез на зеолити от въглищни пепели за улавяне на въглеродни емисии 
- Фундаментално изследване върху синтеза на нови зеолитни материали от различни 

класификационни типове пепели от българскиТЕЦ 
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- Разработване и изследване на нови многослойни и нанокомпозитни свръхтвърди  
покрития с многофункционални приложения 

- Сензорни елементи за влажност и газове на базата на нови наноструктурни 
материали 

- Полимерни композитни материали за радиационната защита 
- Моделиране и разработване на иновационен паралелен робот за хирургия с 

минимална инвазия 
- Изследване на ефективността на носещи винтове и витла на малки безпилотни 

летателни апарати 
- Изследване и оптимизация на макро и микро дизайна на зъбни импланти от 

титанови сплави 
- Дизайн на интеркалационни електродни материали за натриево-йонни батерии като 

алтернатива на настоящите литиеви батерии 
- Оценка на уязвимостта на съществуващия сграден фонд в България от сеизмични 

въздействия при адекватно отчитане на взаимодействието със земната основа 
- Проводящи супер-макропорести хибридни криогелове за регенеративна медицина 
- Повишаване ефективността на режещи инструменти чрез многослойни 

наноструктурни износоустойчиви покрития 
- Изследване на механичното и корозионното поведение на образци от 

ултрадисперсно-структуриран титан , предназначени за дентални импланти 
- Изследване и оценяване на иновативни технологични решения в шевната 

индустрия 
- Изследване на възможностите на енергоспестяващо обработване на металорежещи 

машини с ЦПУ 
- Разработване на обратим кислороден газодифузионен електрод и изучаване на 

електрохимичното му поведение в неводни електролити 
- Информационна система за оценка на сеизмичната уязвимост на строителни 

конструкции 
- Изследване на поведението на нови типове устройства за релейна защита в условия 

на различни режими на работа на електроенергийната система с присъединени 
възобновяеми източници на електроенергия 

- Сравнително изследване на технико-експлоатационните характеристики, 
енергийната ефективност и екосъобразност на  транспортните средства в 
експлоатационните условия на съвременния град. 

- Отлагане на метални слоеве върху различни видове диелектрици 
- Нетоксични термохромни композитни материали на основата на биополимер и 

природни багрила 
- Нови методи за оползотворяване на глицерола, остатъчен продукт от производство 
- Изследване на електрическите и реологичните свойства на вакуумно отложени 

тънки слоеве върху текстилни субстрати 
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- Разработване на нови методи по патентно защитени принципи за създаване на 
оригинални оптични елементи и квантово-електронни устройства за приложения в 
оптичните комуникации, метеорологията, биомедицинските и научните 
изследвания 

- Управление на геодинамичния риск в Югозападна България 
- Проектиране и изследване на автоматизирани мехатронни системи в дискретното 

производство, изградени на основата на нови прогресивни технологии 
- Изследване на якостта и дълготрайността на конструктивни елементи от 

композитни материали 
- Експериментални изследвания върху фрези със свободни тела в корпуса 
- Технология и инсталация за синтез на труднотопими корундови монокристали 
- Разработване на технология за получаване на високоякостни керамични и 

композитни материали 
- Разработка, синтез и изследване на техники, методи и алогритми за обработка и 

анализ на рентгенови изображения при поставяне, фиксиране и диагностика на 
медицински импланти 

- Интегрирана система за робастно и адаптивно мултимоделно управление 
електроннолъчеви процеси 

- Разработване на нов клас стомани с цел получаване на високи механични свойства- 
едновременно висока якост и висока пластичност, гарантиращи висока 
пукнатиноустойчивост 

- Нови въглеродно-базирани нанокомпозити с електрохимия и интерметални 
наноразмерни частици като енергийни системи- алmернативни електродни 
материали за литиево-йонни акумулаторни батерии 

- Ефективни експлоатационни параметри на стомани с повърхност уякчаване чрез 
наномодифицирани слоеве 

- Получаване на нови каолиносъдържащи материали като адсорбенти и 
фотокатализатори 

- Теоретични и експериментални изследвания на възможностите на комбинирана 
технология за нощно виждане, базирана на светлина и термовизия, за целите на 
наблюдение в променливи външни условия 

- Изследване на възможността за извличане на стратегически за Европа 
високотехнологични материали от нетрадиционни източници чрез нова технологи 

- Обработваемост на листи от ултрадисперсно-структурирани алуминиеви сплави 
чрез пластично деформиране 

- Изследване и оптимизация на нов тип комбинирана акумулаторна батерия с 
подобрени енергийни параметри-плътност на енергия и плътност на мощността 

- Моделиране движението на мелеща среда в топкова мелница, с цел изследзане 
влиянието на формата на топките върху енергийната ефективност на процеса на 
смилане 
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- Робот за подводни изследвания и спасителни операции 
- Технология и инсталация за получаване на аерогел 
- Електрохимични и спектроскопични методи за определяне на микро- и 

макроелементи в обекти на околната среда в Бургаския залив 
- Получаване на високотехнологични въглеродни материали от отпадъчен 

хидролизен лигнин 
- Дистанционна детекция на опасни вещества 
- Разработване на обратим кислороден газодифузионен електрод... 
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