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СТАНОВИЩЕ  

на проф. Димитър Пушкаров 

към проекта за Правилник на ФНИ, 
обявен за обществено обсъждане на сайта на МОН  

през м. април 2016 г. 
 
 Преди всичко, за да се оцени един правилник, е необходимо да има публикувани 
МОТИВИ, в които да е направен анализ на съществуващите недостатъци и да се посочат 
пътищата за тяхното отстраняване (ако изобщо причината е в правилника, а не в неговото 
прилагане). 
 При липса на мотиви, е нормално да се обърнем към мнението на авторитетни 
организации, извършвали проверки и наблюдения на работата на Фонда, сред които са 
Докладът от партньорската проверка Policy Support Facilities (PSF) за 2015 г. Одитни 
доклади на АДФИ, Главния инспекторат на МС, Препоръки на Върховния 
административен съд, вътрешни одити и др. Ето какво пише в Доклада по PSF:. 
           „Фондът има сложна структура, почти като на финансираща агенция, но без 
капацитета, процедурите и компетентността, професионално управление и връзка с 
международни рецензенти.  
 Източници от научните организации твърдят, че конкурсите са нерегулярни, 
финансирането и прозрачността са на ниско ниво, а процедурите са ненужно 
бюрократични.  
 Системата функционира на незаконосъобразна основа с непредсказуем бюджет и 
нерегулярни сесии. Следователно учените не могат да предвидят кога ще имат 
възможност да се подготвят и кандидатстват за финансиране. Това намалява 
възможността им да планират и координират изследователската си дейност.  
 Механизмите на заплащане и възстановяване на финансовите средства са също 
толкова нередовни, с големи забавяния между одобряването на разходите и тяхното 
възстановяване.  
           Липсва капацитет за дългосрочно планиране.  
           И към всичкото това, обвинения към фонда в корупционни практики, включващи 
финансиране на слаби проектни предложения и нечестно фаворизиране на имащите 
тесни връзки с фонда, които силно рушат доверието в националните и международните 
институции.  
 Ще повторим още веднаж – липсват елементите, които биха изградили доверие и 
стабилност в научно-изследователската общност.“ 
 
 Няма да цитирам другите доклади. Дори едно непълно споменаване би отнело 
неоправдано много място. Научната общност може да добави още много факти и критики, 
които са всеизвестни, но по които няма никаква реакция от ръководните органи и 



2 
 

организации. Определена отговорност за това състояние носи не само ФНИ, но и 
администрацията и политическото ръководство на МОН.  

 Една от причините е несъмнено в създадената „приемственост“ и взаимосвързаност, 
които могат да доведат до укриване на проблеми и нарушения, но не и до решаването им. Не 
случайно едно от най-често срещаните изисквания за позиция във ФНИ е кандидатът да е 
ръководил проект/и във ФНИ през последните 5 години. Като вземем предвид, че срокът 
на  един договор е поне 3 години (няма договор, който да е завършил за 24 месеца), обявеният 
период започва от 2008 година. А това означава предимство за участниците в най-
компрометираните сесии.  

 Друг тревожен факт е, че новият правилник се пише от необявена инициативна група. 
Отделните варианти обаче се приемат от ИС. ИС няма право да приема или отхвърля, а само 
да дава мнение по правилника, който той самият ще изпълнява. Един поглед към сегашния му 
състав показва, че негови членове са участвали като ръководители и изпълнителни в проекти, 
които трудно могат да се приемат като отговарящи на изискванията. „Естествено“ е 
председател на ВНЕК, който не е провел проверка за фундаменталност на научните 
изследвания в комисията си, сега (вече като член на ИС) да не направи такава проверка на 
същите тези проекти, постъпващи вече с междинните си отчети. Трудно може да се повярва, 
че участник в „нефундаментален“ проект ще спре финансирането на същия проект само 
защото формално е престанал да бъде член на научния колектив.  

            Всичко това също трябва да влезе в мотивите за промяна на правилника.    

 При това положение не може да се очаква адекватен Правилник на ФНИ. Писането на 
нов правилник е по-скоро акт на отвличане на вниманието и даване на необосновани надежди.  

 

            В ТОЗИ СИ ВИД ПРОЕКТЪТ ЗА ПРАВИЛНИК Е НЕПРИЕМЛИВ по много 
причини. Той е концептуално неиздържан по отношение на поле на дейност, процедури и 
контрол. Неприемливи са текстове от : Чл.3 „Фондът участва в подготовката и изпълнението 
на програмите, определени в бюджета в програмен формат на МОН в съответствие с 
указанията на министьра на образованието и науката“. Не се вижда съгласуваност с 
европейските и националните регламенти. Регламент 651/2014 г. изобщо не се споменава, а 
споменаването на другите актове не гарантира прилагането им. Повечето текстове са 
пожелателни без правни гаранции и предвидени санкции при неизпълнение.  

 Трябва ясно да се декларира финансирането  САМО на научни изследвания. Те са 
единствено „фундаментални научни изследвания и приложни изследвания, като последните 
могат да бъдат разделени на индустриални научни изследвания и експериментално развитие“ 
(Съобщение на ЕК Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации 
2014/C 198/01).  „Експерименталното развитие“ (или експериментална разработка, 
експериментална развойна дейност) обаче според Регламент 651/2014 (както и предхождащия 
го Регламент 800/2008 и Ръководството на Фраскати)  НЕ е научно изследване и е с допустим 
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интензитет 25%.  То спада към допазарната развойна дейност и се финансира от други 
фондове (Иновационен фонд и др.).  

         Във връзка с това трябва да отпаднат всякакви иновации и изпълнения на „важни“ 
дейности, като тези в чл. 4 ал.1:  
      т. 3. насърчаване на технологичния трансфер и развитието на природните, 
техническите, хуманитарните и обществените науки и иновациите; 
     т.4. решаването на важни проблеми в областта на икономиката, образованието, 
селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, 
отбраната и здравето. 
 За тях има други фондове и програми. Фондът работи на проектен принцип и 
важността на всички проекти се оценява на конкурсна основа по определения ред.  

 Голяма част от измененията спрямо действащия правилник са противопоказни. 

1. Вместо препръчваното засилване на контрола по изпълнението на договорите, е предвидено 
да няма междинен контрол за двугодишните договори. 

2. За приключен договор се смята този, който има предаден отчет, без да се изисква да е 
приет. 

3. ПНЕК заседават веднаж на 2 месеца, което е изключително неоперативно. Особено, ако на 
едно заседание се избира рецензент, а на следващото се разглежда рецензията. А ако 
рецензентът откаже или не е готов, следва отлагане от още 2 месеца.  

4. НЕК вече вземат решения с обикновено мнозинство от присъстващите при кворум 2/3. Тъй 
като половината от 2/3 е равно на 1/3, това показва колко несъстоятелно е такова гласуване да 
се приема за мнение на цялата комисия. При НЕК от 6-8 души (максималният брой е 9), за 
решение е достатъчен гласът на трима!!! (По стария регламент кворумът беше ¾, а 
мнозинството – 2/3.) 

5. Броят на членовете на ПНЕК и ВНЕК е силно намален – от 3 до 9 членове. Това наистина е 
безумие. Обикновено постъпват повече от 200 проекта/комисия (над 1200 на сесия). 

- Ако ВНЕК е от трима души, то двама от тях могат да решат изцяло класирането. 

- Могат ли трима души да разгледат 200 проекта, да назначат над 400 оценители, да проверят 
качеството на рецензиите, да отговорят на възраженията им и т.н. 

- Как се разпределят тези трима членове по научните области. Напр. във ВНЕК и ПНЕК по 
природни науки се разглеждат проекти в областите физика, химия, физикохимия, астрономия, 
науки за земята...   

6. Договарянето на оценката на проекта между двамата рецензенти с участието на медиатор от 
комисията (чл. 58) е недопустимо. От една страна, това сваля анонимността на рецензентите, 
от друга е предпоставка за корупция. Членът на комисията вече има информация и за 
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оценките на другите проектни предложения. Освен това, последната дума трябва да има 
комисията, а не тричленката. 

7. Чл. 89 е подигравка с правото. Въвежда се всемогъщ „супероценител“, който  
- изготвя индивидуална оценка при условията и по реда на Чл . 84, ал. 2, преценява дали 
оценката на постоянната научно-експертна комисия е мотивирана и прави обосновано 
предложение за решение на Изпълнителния съвет. И още 
- Въз основа на мотивираното становище на супероценителя, Изпълнителният съвет 
потвърждава или променя решението си по Чл. 87, ал. 1, т. 1. 
- Срещу решенията по ал. 4 и 5 не може да се подава ново възражение. 
 
 Това наистина надхвърля всичко допустимо. На един случайно избран по жребий 
рецензент/оценител се дава правото да оцени две рецензии, без да ги е виждал, да прецени 
работата на цялата комисия, без да е запознат с дискусията, и да докладва направо на ИС, 
който е практически най-некомпетентният в научно отношение орган – в най-добрия случай (с 
нищожна вероятност) може да има един човек от специалност близка до темата на проекта. 
Освен това, той също не е запознат с проекта. 
       
 8. Същият чл. 89 съдържа същото безумие и по отношение на финансовия отчет. При 
възражение срещу одитния доклад се избира чрез жребий независим одитор, който из готвя 
становище за допустимостта на изразходваните средства... Въз основа на становището на 
независимия одитор, Изпълнителният съвет потвърждава или променя решението си. 
 Веднага възникват въпросите знае ли „нормотворецът“ какво е независим одитор, с 
каква база одитори разполага фондът и дали там има свободни одитори, които само чакат да 
ги изберат по жребий. Друг е въпросът колко струва този одит и кой го плаща. 
 Естественият подход в случая е ясен. Ако има одитен доклад, с който ръководителят на 
договора не е съгласен, спорът се решава в съда, а там си има процедури, вещи лица и т.н. 
 Още един въпрос. Има ли ИС някаква компетентност по оценяване на финансови 
одитни доклади и каква е неговата отговорност, ако вземе направилно решение.  
 
9. Правилникът не разглежда другата хипотеза. Ако финансовият отчет бъде приет от ПНЕК и 
ИС, но по него има възражение (от член на комисията, рецензент, член на научния колектив, 
партньорска организация...), задължен ли е ИС да приложи същата процедура? 
 
10. Специално вномание заслужава чл. 29 ал. 3: За всеки проект постоянната научно-
експертна комисия о п ределя свой член за отговорник за мониторинг и контрол на 
изпълнението на проекта, както и за междинното и окончателното оценяване на 
проекта. Доколкото мандадите на ПНЕК и времетраенето на договора са различни, ще се 
налага смяна на „отговорника“, което означава липса на „отговорност“. Предпоставката за 
корупционно съглашение е очевидна. Не са регламентирани правилата за надзора. 
 

ОТНОСНО МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
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11. В чл. 11. се изисква членовете на ИС да са били научни ръководители на докторанти, 
придобили образователна и научна степен „доктор". Това е дискриминационно изискване с 
цел облагодетелстване на академичния състав на ВУ и подклажда старата „вражда“ между 
университети и научни организации като БАН. Ръководенето на докторант не е научно-
изследователска дейност (Фраскати). Квалификацията на учения и способността му да 
произвежда и оценява научни резултати не зависи от това дали е имал докторанти. 

12. Студентите (и бакалаврите) не са учени и нямат право да участват в научния екип на 
проект (макар че няма пречка да участват в научните изследвания). Така е било и в 
предишните процедури. Към членовете на научните колективи се предявяват изисквания 
(Чл.45.) да бъдат учени, притежаващи доказана научна компетентност, квалификация и 
опит, съответстващи на целите на проекта, както и млади учени, докторанти, 
постдокторанти и студенти. Изискването за доказана научна компетентност, 
квалификация и опит, съответстващи на целите на проекта очевидно не се удовлетворява 
от студентите.  

13. Как се определя „процент от планираните дейности“ в чл. 73 (15%, 25% и т.н.)??? 

 

 

ДРУГИ 

14. Тексът на чл.44 се опитва да дефинира понятието научна организация, но е неточно и 
подвеждащо. Да се вземе дефиницията от Регламент 651/2014. 
Чл.44. (1) В конкурсите на Фонда, могат да участват учени или колективи от учени от 
установени в България научни организации - юридически лица, които извършват научни 
изследвания в съответствие с действащото законодателство. 
 
15. Минималните изисквания в Приложението са небалансирани. За някои науки има обявен 
индекс на Хирш, а за други няма. Индексът на Хирш не винаги кореспондира с бройката 
цитати. Например, за химически науки броят цитати е 100, а h=10. Вероятността за такова 
разпределение е нулева. Това би означавало от 40-те статии точно 10 да са цитирани точно по 
10 пъти, а останалите – нито веднаж.  

 При еднакъв брой статии за физическите науки се искат 80 цитата, а за химическите – 
100, при условие, че средната цитируемост в химията е около 3 пъти по-голяма. 

 Определянето на индекса на Хирш само от Thomson Reuteгs или SCOPUS ограничава 
цитиращите статии до такива с ИФ или SJR. Щом се признават за научни публикации статии в 
рецензирани списания, би трябвало да се зачитат и цитатите в тях. Същото се отнася до 
цитати в книги и монографии.  
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Чл. 58. т.3. при липса на съответствие по т. 1 за някоя от оценките или при разлика в 
индивидуалните оценки повече от определената в методиката стойност, организира 
обсъждане между оценителите, модерирано от докладчика за съответното проектно 
предложение от временната научно-експертна комисия. При обсъждането оценителите 
заедно определят текста на мотивите и оценката по всеки критерий и приемат 
комплексната числова оценка за проектното предложение. 

 
„експериментално развитие“ означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване 
на съществуващи научни, технологични, стопански и други важни знания и умения, 
които имат за пряка цел разработването на нови или усъвършенствани продукти, процеси 
или услуги. Това може да включва например дейности, имащи за цел определянето на 
концепция, планирането и документирането на нови продукти, процеси и услуги. 
Експерименталното развитие може да включва създаване на прототипи, демонстрации, 
пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или подобрени продукти, процеси или 
услуги в представителна за реалните експлоатационни условия среда, чиято основна цел е 
постигането на по-нататъшни технически подобрения на продукти, процеси или услуги, 
които не са се утвърдили в съществена степен. Това може да включва разработването на 
търговски използваеми прототипи или пилотни проекти, които са необходими за крайния 
търговски продукт и производството им е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за 
демонстрации и валидиране. Експерименталното развитие не включва рутинни или 
периодични промени на съществуващи продукти, производствени линии, производствени 
процеси, услуги и други текущи операции, дори ако тези промени представляват 
подобрения. 
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	Друг тревожен факт е, че новият правилник се пише от необявена инициативна група. Отделните варианти обаче се приемат от ИС. ИС няма право да приема или отхвърля, а само да дава мнение по правилника, който той самият ще изпълнява. Един поглед към сег...
	Всичко това също трябва да влезе в мотивите за промяна на правилника.
	При това положение не може да се очаква адекватен Правилник на ФНИ. Писането на нов правилник е по-скоро акт на отвличане на вниманието и даване на необосновани надежди.
	В ТОЗИ СИ ВИД ПРОЕКТЪТ ЗА ПРАВИЛНИК Е НЕПРИЕМЛИВ по много причини. Той е концептуално неиздържан по отношение на поле на дейност, процедури и контрол. Неприемливи са текстове от : Чл.3 „Фондът участва в подготовката и изпълнението на прогр...
	Трябва ясно да се декларира финансирането  САМО на научни изследвания. Те са единствено „фундаментални научни изследвания и приложни изследвания, като последните могат да бъдат разделени на индустриални научни изследвания и експериментално развитие“ ...
	т. 3. насърчаване на технологичния трансфер и развитието на природните, техническите, хуманитарните и обществените науки и иновациите;
	т.4. решаването на важни проблеми в областта на икономиката, образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето.
	За тях има други фондове и програми. Фондът работи на проектен принцип и важността на всички проекти се оценява на конкурсна основа по определения ред.
	Голяма част от измененията спрямо действащия правилник са противопоказни.
	1. Вместо препръчваното засилване на контрола по изпълнението на договорите, е предвидено да няма междинен контрол за двугодишните договори.
	2. За приключен договор се смята този, който има предаден отчет, без да се изисква да е приет.
	3. ПНЕК заседават веднаж на 2 месеца, което е изключително неоперативно. Особено, ако на едно заседание се избира рецензент, а на следващото се разглежда рецензията. А ако рецензентът откаже или не е готов, следва отлагане от още 2 месеца.
	4. НЕК вече вземат решения с обикновено мнозинство от присъстващите при кворум 2/3. Тъй като половината от 2/3 е равно на 1/3, това показва колко несъстоятелно е такова гласуване да се приема за мнение на цялата комисия. При НЕК от 6-8 души (максималн...
	5. Броят на членовете на ПНЕК и ВНЕК е силно намален – от 3 до 9 членове. Това наистина е безумие. Обикновено постъпват повече от 200 проекта/комисия (над 1200 на сесия).
	- Ако ВНЕК е от трима души, то двама от тях могат да решат изцяло класирането.
	- Могат ли трима души да разгледат 200 проекта, да назначат над 400 оценители, да проверят качеството на рецензиите, да отговорят на възраженията им и т.н.
	- Как се разпределят тези трима членове по научните области. Напр. във ВНЕК и ПНЕК по природни науки се разглеждат проекти в областите физика, химия, физикохимия, астрономия, науки за земята...
	6. Договарянето на оценката на проекта между двамата рецензенти с участието на медиатор от комисията (чл. 58) е недопустимо. От една страна, това сваля анонимността на рецензентите, от друга е предпоставка за корупция. Членът на комисията вече има инф...
	7. Чл. 89 е подигравка с правото. Въвежда се всемогъщ „супероценител“, който
	- изготвя индивидуална оценка при условията и по реда на Чл . 84, ал. 2, преценява дали оценката на постоянната научно-експертна комисия е мотивирана и прави обосновано предложение за решение на Изпълнителния съвет. И още
	- Въз основа на мотивираното становище на супероценителя, Изпълнителният съвет потвърждава или променя решението си по Чл. 87, ал. 1, т. 1.
	- Срещу решенията по ал. 4 и 5 не може да се подава ново възражение.
	Това наистина надхвърля всичко допустимо. На един случайно избран по жребий рецензент/оценител се дава правото да оцени две рецензии, без да ги е виждал, да прецени работата на цялата комисия, без да е запознат с дискусията, и да докладва направо на ...
	8. Същият чл. 89 съдържа същото безумие и по отношение на финансовия отчет. При възражение срещу одитния доклад се избира чрез жребий независим одитор, който из готвя становище за допустимостта на изразходваните средства... Въз основа на становището ...
	Веднага възникват въпросите знае ли „нормотворецът“ какво е независим одитор, с каква база одитори разполага фондът и дали там има свободни одитори, които само чакат да ги изберат по жребий. Друг е въпросът колко струва този одит и кой го плаща.
	Естественият подход в случая е ясен. Ако има одитен доклад, с който ръководителят на договора не е съгласен, спорът се решава в съда, а там си има процедури, вещи лица и т.н.
	Още един въпрос. Има ли ИС някаква компетентност по оценяване на финансови одитни доклади и каква е неговата отговорност, ако вземе направилно решение.
	9. Правилникът не разглежда другата хипотеза. Ако финансовият отчет бъде приет от ПНЕК и ИС, но по него има възражение (от член на комисията, рецензент, член на научния колектив, партньорска организация...), задължен ли е ИС да приложи същата процедура?
	10. Специално вномание заслужава чл. 29 ал. 3: За всеки проект постоянната научно-експертна комисия о п ределя свой член за отговорник за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, както и за междинното и окончателното оценяване на проекта. Доко...
	ОТНОСНО МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
	11. В чл. 11. се изисква членовете на ИС да са били научни ръководители на докторанти, придобили образователна и научна степен „доктор". Това е дискриминационно изискване с цел облагодетелстване на академичния състав на ВУ и подклажда старата „вражда“...
	12. Студентите (и бакалаврите) не са учени и нямат право да участват в научния екип на проект (макар че няма пречка да участват в научните изследвания). Така е било и в предишните процедури. Към членовете на научните колективи се предявяват изисквания...
	13. Как се определя „процент от планираните дейности“ в чл. 73 (15%, 25% и т.н.)???
	ДРУГИ
	14. Тексът на чл.44 се опитва да дефинира понятието научна организация, но е неточно и подвеждащо. Да се вземе дефиницията от Регламент 651/2014.
	Чл.44. (1) В конкурсите на Фонда, могат да участват учени или колективи от учени от установени в България научни организации - юридически лица, които извършват научни изследвания в съответствие с действащото законодателство.
	15. Минималните изисквания в Приложението са небалансирани. За някои науки има обявен индекс на Хирш, а за други няма. Индексът на Хирш не винаги кореспондира с бройката цитати. Например, за химически науки броят цитати е 100, а h=10. Вероятността за ...
	При еднакъв брой статии за физическите науки се искат 80 цитата, а за химическите – 100, при условие, че средната цитируемост в химията е около 3 пъти по-голяма.
	Определянето на индекса на Хирш само от Thomson Reuteгs или SCOPUS ограничава цитиращите статии до такива с ИФ или SJR. Щом се признават за научни публикации статии в рецензирани списания, би трябвало да се зачитат и цитатите в тях. Същото се отнася ...
	Чл. 58. т.3. при липса на съответствие по т. 1 за някоя от оценките или при разлика в индивидуалните оценки повече от определената в методиката стойност, организира обсъждане между оценителите, модерирано от докладчика за съответното проектно предложе...

