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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

Брутен вътрешен продукт БВП 

Българска академия на науките БАН 

Временни научно-експертни комисии ВНЕК 

Годишна оперативна програма ГОП 

Държавни висши училища ДВУ 

Европейска комисия ЕК 

Европейски съюз ЕС 

Европейско изследователско пространство ЕИП 

Закон за развитието на академичния състав в Република 

България 

ЗРАСРБ 

Закон за държавния бюджет на Република България 

Закон за държавните помощи 

ЗДБРБ 

ЗДП 

Закон за насърчаване на научните изследвания ЗННИ 

Изпълнителен съвет на Фонд "Научни изследвания" 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика                      

ИС на ФНИ 

ИЯИЯЕ 

Министерски съвет 

Министерство на финансите 

МС 

МФ 

Министерство на образованието и науката МОН 

Наредба № 9 от 08.08.2003 г. за условията и реда за 

планиране, разпрделение и разходване на средствата, 

отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на 

държавните висши училища научна или художествено-

творческа дейност 

Наредба № 9, Наредбата 

Народно събрание НС 

Научноизследователска и развойна дейност НИРД 

Национален статистически институт НСИ 

Национален съвет за наука и иновации НСНИ 

Национален център за информация и документация НАЦИД 

Национална стратегия за развитие на научните изследвания Национална стратегия 

ОП „Развитие на човешките ресурси” ОПРЧР 

Постоянни научно-експертни комисии ПНЕК 

Правилник на Фонд "Научни изследвания" ПФНИ 

Програма за европейско сътрудничество в областта на 

науката и технологичните изследвания 

КОСТ 

Република България РБ 

Решение на Министерския съвет РМС 

Седма рамкова програма 7 РП 

Селскостопанска академия ССА 

Устройствен правилник на Министерството на  

образованието и науката  

УП на МОН 

Фонд „Научни изследвания” ФНИ 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 

Академични длъжности  "асистент", "главен асистент", "доцент", "професор" 

Демонстрационен проект Проект, който дава възможност да се провери 

резултатът от разработката на научен продукт или 

технология 

Докторант Учен, който е в процес на придобиване на 

образователна и научна степен "доктор" 

Експериментално развитие Системна работа, базирана на съществуващо знание, 

придобито чрез изследвания и/или практически опит, 

насочени към създаването на нови материали, 

продукти или устройства, за въвеждане на нови 

процеси, системи и услуги или за съществено 

подобряване на вече произведени или внедрени 

разработки 

Изследвания и развитие Научните изследвания и експерименталното развитие 

обхващат творческа дейност, осъществявана 

системно, за да се повиши обемът от знания, вкл. и 

знанието за човека, културата и обществото и 

използването на този обем знания за създаване на 

нови приложения. Терминът изследвания и развитие 

обхваща три дейности: фундаментални изследвания, 

приложни изследвания и експериментално развитие. 

Импакт ранг (SJR)  Числен показател за значимостта на едно научно 

списание, отразен в електронната база данни 

„SCOPUS”. 

Импакт фактор (IF) Числен показател за значимостта на едно научно 

списание, отразен в електронната база данни „Web of 

Science” 

Иновация Новосъздадените или значително подобрени процеси, 

продукти и услуги, разработени нови технологии и 

постигнатите нови научни резултати въз основа на 

създадено ново и/или адаптирано съществуващо 

знание и ноу-хау. 

КОСТ  Програма за европейско сътрудничество в областта на 

науката и технологичните изследвания 

КОСТ акция Отворени конкурси за проекти 

Млад учен Лице, което извършва научноизследователска и 

научно-образователна дейност във висше училище 

и/или научна организация след придобиване на 

образователно-квалификационна степен "магистър", 

но не повече от 10 години след придобиването й. 

Монографии  Научни трудове, публикувани в специализирани 

издателства, които имат научна редакционна колегия 

и рецензенти 

Научна инфраструктура Съоръжения, ресурси и свързаните с тях услуги, 

използвани от научната общност за провеждане на 

върхови изследвания в различни научни направления. 

Състоят се от крупно научно оборудване или свързани 

инструменти, научно-базирани ресурси като 

колекции, архиви или структури за научна 

информация, инфраструктури, базирани на 

информационни и комуникационни технологии като 
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ГРИД мрежи, компютри, софтуер и комуникации или 

всякакви други структури, които са уникални и могат 

да допринесат за постигане на изследвания на най-

високо ниво. Тези инфраструктури могат да бъдат 

ситуирани на едно място (например ядрени реактори, 

синхротрони) или разпределени (организирана и 

обвързана мрежа от ресурси) 

Научна организация Юридическо лице, което извършва научни 

изследвания в съответствие с действащото 

законодателство 

Научни степени "доктор" (образователна и научна), "доктор на 

науките" 

Научно-експертна комисия Комисия, включваща хабилитирани лица от една или 

сродни специалности в една или различни научни 

области. 

Патент Форма на интелектуалната собственост. Тя се състои 

от набор от изключителни права, предоставени от 

суверенна държава на изобретател или упълномощено 

от него лице за ограничен период от време в замяна на 

публичното оповестяване на дадено изобретение. 

Срокът на действие на патента в България е 20 години 

от датата на подаване на заявката за патент 

Полезен модел  Идея или концепция, която е резултат от творческа 

дейност и която посочва начините и средствата за 

постигане на конкретен технически резултат 

Постдокторант Учен, който е придобил образователна и научна 

степен "доктор", но не повече от 5 години след 

придобиването й 

Приложни изследвания Оригинални проучвания, предприемани за 

придобиване на нови знания. Това знание е с 

практическа цел и с конкретно приложение 

Програмно финансиране Финансиране на програми, които се осъществяват под 

формата на изследователски и инфраструктурни 

проекти 

Световна система за рефериране, 

индексиране и оценяване  

Среда за публикуване на научни трудове чрез 

система, основаваща се на първични и вторични 

печатни и/или електронни литературни източници и 

анонимно, независимо, експертно оценяване 

Седма рамкова програма Програма на Европейската общност за научни 

изследвания, технологично развитие и 

демонстрационни дейности 

Уникална научна 

инфраструктура 

Съоръжения, научни центрове и интегрирани 

комплекси, които разполагат с високоспециализирано 

оборудване и апаратура, предлагат специализирано 

научно обслужване, нямат аналог на национално ниво 

и/или са партньорска структура на инфраструктури, 

определени от Европейския стратегически форум за 

изследователски инфраструктури и включени в 

Европейската пътна карта за научноизследователска 

инфраструктура. 

Фундаментални научни 

изследвания 

Експериментална или теоретична дейност, предприета 

с основна цел за придобиване на нови знания за 

фундаменталните причини за явленията или 
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наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било 

пряко търговско приложение или използване 

ЦЕРН (CERN) „Европейската организация за ядрени изследвания“  е 

най-голямата в света лаборатория по физика на 

елементарните частици. Понякога се превежда като 

Европейски Център за ядрени изследвания. Произход 

на абревиатурата CERN от френски: Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire (Европейски съвет за 

ядрени изследвания) 

CMS Компактен мюонен соленоид. (Това е един от 

големите детектори на елементарни частици в  

Големия адронен колайдер  в ЦЕРН).  

de minimis (минимална помощ) Минимална помощ (de minimis) се прилага за 

помощта, отпускана на предприятия, предоставящи 

услуги от общ икономически интерес. Такава помощ 

се освобождава от изискването за нотифициране, ако 

общият размер на минималната помощ, отпусната на 

предприятие, предоставящо услуги от общ 

икономически характер, не надвишава 500 000 EUR за 

период от три данъчни години и са спазени условията 

за натрупване. За сравнение установеният таван в 

общия регламент de minimis е само 200 000 EUR 

ISOLDE Изолда е съоръжение, предназначено за производство 

на голямо разнообразие от радиоактивни йонни 

снопове за много различни експерименти в областта 

на ядрената и атомната физика.  

Journal Citation Reports  Специализирано издание, публикувано от Института 

Томсън-Ройтерс, съдържащо данни за импакт фактор 

на периодични научни издания в областта на 

природните и хуманитарните науки и списъци с 

индексирани списания в тези направления 
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РЕЗЮМЕ 

Настоящият одитен доклад е резултат от извършения одит на изпълнението на 

Националната стратегия за научни изследвания, която цели да подпомогне развитието на 

науката в България за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана 

на знанието и иновационните дейности. Одитът обхваща периода от 01.08.2011 г. до 

31.12.2014 г. 

В Националната стратегия са определени пет приоритетни области за развитие на 

науката през следващите години до 2020 г. 

Изпълнява се чрез конкретни мерки и инструменти, включени в тригодишен План 

за действие, с общ бюджет в размер на 545,52 млн. лв. Отговорни и водещи институции за 

тяхното изпълнение са Министерството на образованието и науката (МОН), Фонд 

„Научни изследвания“ (ФНИ) и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

(МИЕТ). Извън обхвата на одита са инструментите за изпълнение от МОН, оценени с 

нисък риск и изпълняваните инструменти от МИЕТ. 

Целевата група на Националната стратегия са научните организации. 

Проверени, анализирани и оценени са: нормативната, ресурсна и информационна 

осигуреност; вътрешните правила и процедури; планирането, мониторинга и отчитането 

на изпълнението на Националната стратегия; взаимодействието и координацията; 

изпълнението на мерките и постигнатите резултати. 

Направени са следните основни констатации, оценки и изводи: 

1. Извършените изменения и допълнения в Закона за насърчаване на научните 

изследвания (ЗННИ) и Правилника на Фонд „Научни изследвания“ са насочени към 

подобряване на механизмите за провеждане на държавната политика за насърчаване на 

научните изследвания. Същите не осигуряват в достатъчна степен нормативните условия 

за изпълнение на политиката за развитие на научните изследвания, в съответствие с 

Националната стратегия. 

2. В резултат на недобра организация за изпълнение, липса на координация и 

взаимодействие и многократна смяна на ръководният състав на водещите структури в 

системата на Министерството на образованието и науката, не са създадени условия за 

ефективно изпълнение на Националната стратегия.  

3. Обновяването на академичния възрастов състав на учените за изпълнение на 

научноизследователската дейност е по-силно застъпено в държавните висши училища, в 

сравнение с Българската академия на науките. Това се дължи на засилване на интереса 

към научна кариера и дадената възможност на университетите да развиват собствена 

кадрова политика с приемането на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България. 

4. От общия бюджет за финансиране на мерките за изпълнение от Министерството 

на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“ в размер на 190 млн. лв., 91 на 

сто са средства от държавния бюджет и 6 на сто от европейско финансиране. Ниският 

относителен дял на средствата от структурните фондове на Европейския съюз се запазва 

като една от причините за неблагоприятния финансов профил на България по отношение 

на разходите за научна дейност. Не са създадени условия за решаването на проблема с 

неефективното използване на този източник за финансиране. 

Относителният дял на усвоените средства за изпълнение на мерките от 

Министерството на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“ е 64,5 на сто 

от общия размер на планираните.  

Темпът на нарастване на разходите за НИРД (като процент от БВП), не гарантира 

изпълнението на заложената в Националната програма за реформи България 2020 цел за 

достигането на 1,5 на сто на разходите от БВП до 2020 г.  

5. Регистърът за научна дейност в Република България се води и поддържа на 

национално ниво от МОН. През одитирания период не е воден и поддържан адекватно и 

не показва реалното състояние на българските ресурси в областта на научните 
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изследвания. Не са създадени условия за ефективна връзка между науката и иновациите, 

както и сближаване на потенциалните възможности между университетите и научните 

институти в България с научните и иновационни интереси на международни организации. 

Липсва информационна осигуреност на управляваните проекти по проведените от 

Фонд „Научни изследвания“ конкурси за научни изследвания. Това лишава от 

прозрачност разходването на средствата за научна дейност и не осигурява условия да се 

следи цялостното им състояние и постигнатите от тях резултати. 

6. Не е провеждана от Министерството на образованието и науката и Фонд 

„Научни изследвания“ инвентаризация на научното оборудване, закупувано от 

бенефициентите по финансираните проекти. Липсват регистри за неговата реализация и 

отчитане. Не са създадени условия за ефективно използване на материалната база от 

научно оборудване и съществува риск от двойно финансиране на дейности в одобрените 

проекти. 

7. Мерките в Плана за действие са свързани с: двустранното научно-техническо 

сътрудничество; координацията и финансовата подкрепа на проекти с национално 

финансиране и по програмите на ЕС; развитието на научната инфраструктура и др. 

Управлението на тези мерки е осигурено частично и с неадекватни правила и процедури, 

което не осигурява прозрачност на процесите за изпълнението им и не допринася за 

ефективното и ефикасно изпълнение на Националната стратегия. 

8. Годишните оперативни програми на Фонд „Научни изследвания“ не са 

утвърдени на база одобрен от Министерския съвет (МС) годишен доклад за състоянието 

на научните изследвания и дейността на Фонда. Приемани са от Изпълнителен съвет (ИС) 

на Фонд „Научни изследвания“ и утвърждавани от министъра на образованието и науката 

несвоевременно, което забавя тяхното изпълнение и не осигурява динамичност на 

провежданите конкурси за одобряване и финансиране на проекти за научни изследвания. 

9. Не е извършена независима външна оценка на изпълнението на мерките в Плана 

за действие и няма създаден механизъм на институционално и национално ниво за 

координиране на дейностите по изпълнение и отчитане на неговото изпълнение.  

Не са осигурени условия за установяване на напредъка по индикаторите за 

наблюдение, за оценка на ефективността и ефикасността от изпълнението на мерките и 

предприемане на корективни действия за по-нататъшното изпълнение на Националната 

стратегия. 

10. Актуализираната през 2014 г. Национална стратегия и План за действие за 

следващия програмен период 2015-2020 г. са приети от Министерския съвет, без 

извършена независима външна оценка и отчитане изпълнението на предходния 

тригодишен план. 

11. В края на одитирания период е създаден Национален съвет за наука и иновации 

за подпомагане на министъра на образованието и науката при провеждането на 

държавната политика за насърчаване на научните изследвания. Не са осигурени 

своевременно условия за неговото ефективно функциониране.  

12. Дейността на Фонд „Научни изследвания“ е осъществявана при липса на 

координация с други финансиращи институции на приложни научни изследвания, което 

не решава проблема с разпокъсаното финансиране, предоставяно от различни финансови 

институции в изпълнение на Националната стратегия, подобряване съгласуваността на 

политиките за образование, наука и иновации. Не са създадени условия за повишаване на 

ефективността при финансирането на научноизследователската дейност.  

13. Не е внасян от министъра на образованието и науката за одобряване от 

Министерския съвет годишен доклад за състоянието на научноизследователската дейност. 

Липсата на анализ и отчетност на състоянието и развитието на научните изследвания в 

научните организации и висшите училища не осигурява информация за обективно 

определяне размера на средствата за наука при изготвянето на бюджета на 

Министерството на образованието и науката за реализиране на политиката за наука, в 

съответствие с Националната стратегия. 
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14. Фонд „Научни изследвания“ като основен финансов механизъм за финансиране 

на научните изследвания не е използван ефективно. Проведени са само две конкурсни 

процедури за насърчаване на научната дейност в приоритетните области на Националната 

стратегия. Огромна част от сключените договори за изпълнение на 

научноизследователски проекти не са финансирани, поради допуснати административни 

пропуски в работата на Фонд „Научни изследвания“ и неефективно и неефикасно 

управление, свързани с обявяването и провеждането на конкурсните процедури. Не е 

осигурена концентрация на ресурси в приоритетните области на научните изследвания, 

ефективно използване на националните и европейски фондове и подобряване на 

съотношението между институционалното и програмното финансиране. 

15. Министерството на образованието и науката ежегодно заплаща членски внос в 

ЦЕРН, с което е осигурен достъп на българските учени до уникална научна 

инфраструктура и изграждане на широки международни контакти с учени от цял свят. 

Участвали са само две научни организации в три експеримента на ЦЕРН. Приносът на 

българските учени е популяризиран в множество публикации в списания с висок импакт 

фактор и импакт ранг. 

16. Не са сключени нови спогодби за двустранно научно-техническо 

сътрудничество с предвидените в Плана за действие шест държави. Това не осигурява 

поетапното разширяване на сътрудничеството с тях, обмен на знания и ползването на по-

голям брой съвременни научни инфраструктури. 

  17. Реализираните проекти в приоритетните области на държавните висши 

училища допринасят за развитие на научния потенциал и са насочени към изпълнение на 

приоритетите в Националната стратегия. Липсват правила за разпределение и контрол на 

средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата им научна или 

художествено-творческа дейност, което създава риск за ефективността на целевото 

финансиране на проектите, изпълнявани от тях.  

18. Съгласно действащото законодателство, общата координация по Седма рамкова 

програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и 

демонстрационни дейности (2007-2013) и програма КОСТ
1
 се извършва от дирекция 

„Наука”, а съфинансирането на проектите по тези програми се осъществява чрез Фонд 

„Научни изследвания“. Без нормативно основание, с мотив неефективност на процедурите 

и несъответствие с добрите европейски практики, финансирането на проекти по двете 

програми е прехвърлено от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на 

образованието и науката. Не е осъществено ефективно и ефикасно управление на процеса 

по разглеждане и национално финансиране на проектите по тези две програми, след 

прехвърляне на отговорността по управлението им на министерството. 

На дирекция „Наука“ е осигурен достъп до „Европейската информационна система 

за проекти и програми за научни изследвания и иновации на ЕС (CORDIS)”. Не са 

използвани ефективно и пълноценно възможностите за достъп до цялата база данни на 

системата, преди подписването на договорите и допълнителните споразумения за 

национално съфинансиране от Министерството на образованието и науката. 

19. За подобряване на връзката наука-бизнес е създадена интерактивна платформа. 

Липсата на пълни данни в Регистъра за научната дейност не осигурява условия за 

ефективно партньорство и реализация на съвместни идейни проекти между научните 

организации и бизнеса, с което изградената платформа не постига своите цели. 

20. Не е издаден от министъра на образованието и науката Правилник за 

наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите 

училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. 

Това не осигурява възможност за анализ на ефективността на научната дейност и 

набелязване на мерки за нейното усъвършенстване, на основата на съпоставимост и 

                                                 
1
 Програма за европейско сътрудничество в областта на науката и технологичните изследвания 
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съизмерване на качеството на научноизследователската дейност със световните и 

европейските стандарти. 

21. Публикационната активност в реферирани научни издания и бази данни e един 

от индикаторите, измерващ ефективността и резултатите от научните изследвания. 

Осигурена е подкрепа за българските учени за публичност на резултатите от техните 

изследвания в престижни научни международни издания. 

 

С пропуските и недостатъците в дейността си, структурите в системата на 

Министерството на образованието и науката не осигуряват ефективното изпълнение 

на Националната стратегия за научните изследвания и не гарантират постигането на 

стратегическата цел за превръщането на българската наука във фактор за 

развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности. 

 

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор през одитирания период носят: 

проф. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката (24.11.2009 г. - 

08.02.2013 г.), акад. Стефан Воденичаров, министър на образованието, младежта и науката 

(08.02.2013 г. - 13.03.2013 г.), чл.-кор. проф. Николай Милошев, министър на 

образованието, младежта и науката (13.03.2013 г. - 31.05.2013 г.), проф. Анелия 

Клисарова, министър на образованието и науката (31.05.2013 г. - 06.08.2014 г.), 

доц. Румяна Коларова, министър на образованието и науката (06.08.2014 г. - 11.11.2014 г.) 

и проф. Тодор Танев (от 11.11.2014 г. и към момента); проф. Кирил Топалов, управител на 

ФНИ (02.05.2011 г. - 26.01.2012 г.), Христо Петров, управител на ФНИ (31.01.2012 г. - 

31.01.2013 г.), акад. Владимир Овчаров, управител на ФНИ (19.02.2013 г. - 02.07.2013 г.), 

Валери Коцовски, управител на ФНИ (16.07.2013 г. - 14.05.2014 г., Споразумение № Д02-

54 от 14.05.2014 г.) и Николай Христов, управител на ФНИ (от 22.04.2014 г. и към 

момента); акад. Никола Съботинов, председател на БАН (19.06.2008 г. - 19.06.2012 г.), 

акад. Стефан Додунеков, председател на БАН (19.06.2012 г. - 05.08.2012 г.), проф. Евгений 

Николов, изп. функциите на председател на БАН (03.09.2012 г. - 03.12.2012 г.) и 

акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН (от 04.12.2012  г. и към момента). 

Отговорността на Сметната палата се свежда до изразяване на обосновано 

заключение за изпълнението на Националната стратегия за научните изследвания. 

Одитът е извършен в съответствие с Международно признатите одитни стандарти, 

издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната организация на 

върховните одитни институции - ИНТОСАЙ. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Одитът е извършен на основание чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за Сметната палата и в 

изпълнение на Заповед № ОР7-01-06 от 14.07.2014 г., изменена със заповеди № ОР7-01-07 

от 01.10.2014 г., № ОР7-01-08 от 08.12.2014 г. и № ОР7-01-01 от 04.02.2015 г. на  

доц. д-р Евгения Пенкова, член на Сметната палата и ръководител на отделение VII „Одит 

на изпълнението“. Одитната задача е включена под № 241 в Програмата за одитната 

дейност на Сметната палата за 2014 г. 

 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания (Националната 

стратегия) е приета с Решение на Народното събрание от 28.07.2011 г., Обн., ДВ, бр. 62 от 

12.08.2011 г. Основната й стратегическа цел е да подпомогне развитието на науката в 

България за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието 

и иновационните дейности.  
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Националната стратегия отразява стремежа на България за повишаване на 

инвестициите в научно изследователска и развойна дейност до 1,5 % от БВП, съгласно 

целите на Националната програма за реформи България 2020. 

 

Общонационалните приоритети за развитие на науката през следващите години до 

2020 г. са в областите: енергия, енергийна ефективност и транспорт, развитие на зелени и 

еко-технологии; здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни; 

нови материали и технологии; културно историческо наследство и информационни и 

комуникационни технологии.  

 

Националната стартегия се изпълнява с конкретни мерки и инструменти чрез 

следните задачи: 

- Повишаване на динамичността, резултатността и ефективността на 

научноизследователската и развойна дейност в полза на икономиката и обществото. 

- Изграждане на устойчива връзка „образование-наука-бизнес“ като основа за 

развитие на икономика, базирана на знанието. 

- Изграждане на благоприятна среда за научна дейност. 

 

В Плана за действие за периода 2011-2013 г. към Националната стратегия са 

включени мерките и част от предвидените в нея инструменти за изпълнение. От общия 

бюджет на инструментите, 190 млн. лв. са за мерките, изпълнявани от водещите 

институции Министерството на образованието и науката (МОН) и Фонд „Научни 

изследвания“ (ФНИ) и 355 млн. лв. от Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма (МИЕТ), което е извън обхвата на настоящия одит. 

 

Целевата група, към която е насочена Националната стратегия, са научните 

организации - научни институти, университети и други организации, занимаващи се с 

научно-изследователска дейност. 

 

Институционалната рамка за провеждане на националната политика за научни 

изследвания в системата на МОН включва: 

 

 

 

Източник: Национална стратегия за научни изследвания 

Националната политика в областта на научните изследвания се провежда от 

Министерския съвет чрез министъра на образованието и науката, в съответствие с 

Националната стратегия. 

 

Българска 

академия на 

науката 

Фонд „Научни 

изследвания” 
Държавни 

висши 

училища 

 

Министерство на образованието и науката 

Национален 
съвет за наука 

и иновации 

Национален 
съвет за наука 

и иновации 

наука и 
иновации 
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При провеждането на политиката, министърът на образованието и науката се 

подпомага от Национален съвет за наука и иновации, който включва представители на: 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на финансите, 

Българската академия на науките, висшите училища, Министерството на земеделието и 

храните, фонд "Научни изследвания", организациите на работодателите и на 

неправителствени организации на учените. Националният съвет участва в разработването 

на Националната стратегия и на доклада за състоянието и развитието на научните 

изследвания в научните организации и висшите училища, дава становище по техните 

доклади, изготвя анализ за състоянието на научните изследвания и научното 

сътрудничество на Република България и др. 

 

Дирекция „Наука“ от МОН осъществява националната политика в областта на 

науката, технологичното развитие и иновациите; подпомага и участва в изпълнението на 

националната стратегия за наука и в подготовката на съпътстващи релевантни документи; 

разработва и предлага за утвърждаване научни програми в съответствие с националните 

приоритети и приоритетите на Европейския съюз, както и програми и проекти с 

регионално значение; организира периодична оценка на научноизследователската 

система, мониторинг и анализ на дейността на Фонд "Научни изследвания"; поддържа 

бази данни и лиценз за реферирани научни издания; води и поддържа регистър на 

научната дейност в България; разработва и изпълнява Пътна карта за развитие на 

националната научна инфраструктура и за участие на национални консорциуми в 

паневропейските изследователски съоръжения; извършва координационни дейности при 

осъществяване на националната политика в областта на науката и др. 

 

Фонд "Научни изследвания" е юридическо лице към министъра на образованието и 

науката, който изпълнява функциите на основен инструмент за финансиране на научните 

изследвания. Фондът подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научните 

изследвания, съобразени с Националната стратегия; рамкови програми с определени 

приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и трансевропейски 

инициативи; Европейската и националната пътна карта за научноизследователска 

инфраструктура. Органи за управление на ФНИ са Изпълнителен съвет, председател на 

Изпълнителния съвет и управител. 

 

Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за 

научни изследвания, която обхваща академичните институти и други самостоятелни 

структурни звена. Съгласно Закона за Българската академия на науките тя участва в 

развитието на науката, в съответствие с общочовешките ценности, националните интереси 

и целите, определени в Националната стратегия и осъществява фундаментални и 

приложни научни изследвания. В структурата си включва 54 звена, от които 42 

самостоятелни звена (институти), 8 академични специализирани звена (по научни 

направления) и 3 специализирани звена (общо за БАН).
2
  

 

Съгласно Националната стратегия, в България има 51 висши училища. От тях 

второстепенни разпоредители на бюджети са 37 държавни университети и 

специализирани висши училища. Към настоящия момент научните изследвания във 

висшите училища се осъществяват на база на Закона за висшето образование и Наредба  

№ 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, 

отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища 

научна или художествено-творческа дейност, както и от участията на висшите училища 

или техни звена в научноизследователска и развойна дейност на проектен принцип с 

публични и/ или частни средства. 

                                                 
2
 Годишен отчет на БАН за 2013 г. 



 14 

 

ОДИТЕН ОБХВАТ И ПОДХОД  

1. Цели на одита 
Извършването на одита цели: 

1.1. Да се предостави на законодателната и изпълнителната власт независима и 

обективна оценка за изпълнението на Националната стратегия. 

1.2. Да се подпомогне ръководството на структурите в системата на МОН чрез 

формулиране на препоръки за подобряване на дейностите по изпълнението на 

Националната стратегия. 

 

2. Обхват на одита  
2.1. Основният въпрос на одита е:  

Осигуряват ли чрез дейността си структурите в системата на МОН ефективно 

изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания? 

На база извършената оценка на рисковете, към основния въпрос са формулирани 

следните специфични въпроси: 

- Създадени ли са подходящи условия за изпълнение на Националната стратегия за 

научни изследвания? 

- Допринася ли организацията на дейностите на отговорните институции за 

изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания? 

- Извършените дейности по изпълнение на Националната стратегия за научни 

изследвания постигат ли очакваните резултати?  
- Постигнатите резултати имат ли съществен ефект? 

 

2.2. Одитът обхваща периода от 01.08.2011 г. до 31.12.2014 г. В обхвата на одита са 

включени за изследване всички съществени области с остатъчни високи и средни рискове: 

правната рамка на научна дейност; ресурсната осигуреност; институционалната рамка за 

изпълнение на Националната стратегия; мониторинга, оценката и отчитането; 

изпълнението на Националната стратегия и постигнатите резултати.  

Одитът обхваща дейностите на структурите от системата на МОН за изпълнението 

на Националната стратегия.  

В обхвата на одита не са включени инструментите „Членски внос за 

изследователски фонд за въглища и стомана, лицензи за международни бази данни с 

реферирани публикации, „Схема за подкрепа на докторантски и постдокторантски 

програми в научните организации и университетите“, Българо-швейцарската програма“, 

организиране на награди за наука „Питагор“ и организиране на национален конкурс за 

млади таланти, изпълнявани от МОН. Извън обхвата на одита са и инструментите 

„Стимулиране на частния сектор за участие в научна дейност“ и „Развитие на научната 

инфраструктура“, с отговорна и водеща институция за тяхното изпълнение - МИЕТ.  
 

3. Одитни критерии 

Използваните критерии и предвидените количествени и качествени показатели за 

оценка са посочени в Приложение № 1. 

 

4. Одитна методология 
За постигане целите на одита са приложени системно-ориентираният и резултатно-

ориентираният подходи.  

Използвани са следните методи: 

- за събиране на информация - проверка на документи, въпросници, изследване на 

извадки от проекти за научноизследователска дейност, определени чрез прилагане на 

нестатистически методи. Единиците в извадките са избрани на база предварително 

определени критерии, като: по Седма рамкова програма са включени досиета на договори 

и сключени допълнителни споразумения от МОН през одитирания период; по програма 
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КОСТ – досиета на сключени договори с изпълнени етапи и представени отчети; по 

конкурсна сесия 2012 г. са избрани пректи, преминали през оценка на научния отчет от 

постоянните научно-експертни комисии във ФНИ;  

- за анализ на информацията - сравнителен и качествен анализ, систематизиране и 

обобщаване на информацията, установяване на тенденции, таблично/графично 

представяне на резултати и др. 
 

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

Раздел І. Създадени условия за изпълнението на Националната стратегия за 

научни изследвания 

 

1. Нормативна осигуреност на Националната стратегия 

 

Ефективното изпълнение на Националната стратегия зависи от обезпечеността с 

пълни и актуални законови и подзаконови нормативни разпоредби за провеждане на 

държавната политика за насърчаване на научните изследвания в Република България. 

 

1.1. Принципите и механизмите за провеждане на политиката са уредени в Закона 

за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ).  

От приемането му през 2003 г. са направени девет изменения и допълнения. По-

съществени допълнения и промени са извършени през 2010 г. и се отнасят до: 

- въвеждане на нови разпоредби, относно създаването на условия за съгласуваност 

на политиките в областта на образованието, науката и иновациите; насърчаване 

взаимодействието между научната дейност и икономиката чрез изграждане на 

инструменти за общи действия; насърчаване изграждането на научна инфраструктура, на 

достъп до електронни научни бази данни; 

- издаването от министъра на образованието и науката на правилник за наблюдение 

и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и 

научните организации, както и на дейността на ФНИ; 

- прехвърляне воденето и поддържането на Регистъра за научната дейност в 

Република България от ФНИ, на национално ниво от МОН; 

- разграничаване функции на МОН и ФНИ;  

- регламентиране на контролна функция на МОН върху дейността на ФНИ; 

- актуализиране на референтните документи за подкрепа от ФНИ на проекти и 

дейности за насърчаване на научните изследвания; 

- разграничаване функциите на временните и постоянните научно-експертни 

комисии към ФНИ; 

- прецизиране на критериите за оценка на кандидатстващите в конкурсите проекти; 

- актуализиране на процедурата за финансиране на конкурсните проекти. 

В ЗННИ липсват норми, регламентиращи: 

- дефиниция за фундаменталните и приложните изследвания и разпространението 

на научните резултати, попадащи в обхвата на научноизследователсктата дейност; 

- критериите за оценка на изпълнението на научните проекти;  

- оценяване на схемите за подпомагане от ФНИ за съответствие със 

законодателството в областта на държавните помощи. Такъв регламент е предвиден с 

допълнението на ЗННИ, в сила от 2015 г.; 

- срок за издаване на Правилника за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните 

организации, както и на дейността на ФНИ. 

С чл. 6, ал. 3 от ЗННИ е въведен регламент МС да определи условията и реда за 

подпомагане и стимулиране на внедряването на научни продукти и тяхното 
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разпространение във всички области. До края на одитирания период няма издаден акт.
3
 

 

Със ЗННИ е определена общата рамка за насърчаване на научните изследвания. 

Извършените допълнения са насочени към подобряване на механизмите за провеждане на 

държавната политика за наука. Непълнотата на действащите разпоредби не осигурява 

в достатъчна степен нормативните условия за изпълнение на политиката за развитие 

на научните изследвания, в съответствие с Националната стратегия. 

 

1.2. Съгласно § 3 от Заключителните разпоредби на ЗННИ, министърът на 

образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите, издава Правилник на 

ФНИ.  

Правилникът е издаден през 2003 г. и регламентира организацията и дейността на 

фонда, определя органите и техните правомощия, планирането на дейността, 

организацията и провеждането на конкурсните процедури и управлението на финансовите 

средства за изпълнение на одобрените проекти. Актуализация на разпоредбите в 

Правилника на ФНИ е извършена през 2013 г., две години по-късно във връзка с 

промените, направени през 2010 г. в ЗННИ. Насочена е към разграничаване на 

правомощията и отговорностите на органите и комисиите, ангажирани с дейността на 

ФНИ, осигуряване дейността на органите на ФНИ с вътрешни правила и процедури и 

осигуряване публичност на дейността на ФНИ. 

В Правилника липсват регламенти, относно: 

- срок за внасяне от ИС на ФНИ на годишната оперативна програма в МОН и срок 

за утвърждаването й от министъра на образованието и науката; 

- съдържанието на годишния отчет за дейността на ФНИ; 

- срок за издаване от управителя на ФНИ на заповед за откриване на конкурсните 

процедури, след одобряването им от ИС на ФНИ; 

- процедурата по разработване и утвърждаване на Насоките за кандидатстване по 

конкурсните процедури; 

- критериите за оценка на изпълнението на междинните етапи на финансираните 

конкурсни проекти и на окончателните резултати на завършените научноизследователски 

проекти; 

- вида на предвидения за осъществяването от министъра на образованието и 

науката контрол на дейността на ФНИ; 

- дефиниция за фундаментални и приложни научни изследвания, които ФНИ 

подкрепя чрез дейността си. 

Поради непълнота на процедурите в актуализирания Правилник на ФНИ, през  

2014 г. отново са инициирани промени
4
. До края на одитирания период актуализиран 

правилник не е приет.
5
 

 

Частичните подобрения в разпоредбите на Правилника на ФНИ не са извършени 

своевременно. Забавената актуализация и непълнотата на действащите нормативни 

разпоредби в правилника не осигуряват база за ефективното и ефикасно осъществяване 

дейността на ФНИ при изпълнение на мерките от Националната стратегия.  

Това се дължи на несвоевременно предприети действия за иницииране на промени 

в разпоредбите на действащия Правилник на ФНИ и честата смяна на ръководството на 

МОН и ФНИ. 

 

 

 

 

                                                 
3 Одитно оказателство № 1  
4 Одитно доказателство № 2  
5 Одитно доказателство № 3  
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2. Осигуреност с човешки ресурси за изпълнение на Националната стратегия 

 

2.1. Дирекция „Наука“ подпомага министъра на образованието и науката при 

провеждане на националната политика за развитие на научните изследвания. 

За одитирания период дирекцията е ръководена от шестима директори
6
 в резултат 

на административни и кадрови промени. 

Утвърдената обща численост на персонала в дирекцията е 15 души. Към  

31.12.2014 г. има незаети 3 щатни бройки
7
.  

Функциите на дирекцията са разпределени в два отдела - „Национални научни 

инициативи”
8
 и „Транс-национални научни инициативи”

9
. В съответствие с това 

разпределение са вменени задълженията в утвърдените длъжностни характеристики на 

експертите от дирекцията.
10

  

Практически няма ясно разграничаване на функциите, осъществявани от 

експертите на двата отдела. Поради неправилни управленски решения, функции на единия 

отдел са възлагани от директора на дирекцията за изпълнение на експертите от другия 

отдел. Осъществявани са в условията на липсваща координация и взаимодействие. 

Изготвянето на годишния доклад за състоянието на научноизследователската дейност на 

научните организации и висшите училища, на аналитични доклади и др. функции са 

възлагани на външни изпълнители
11

, а воденето на Регистъра за научната дейност в 

Република България - на научните организации и висшите училища.  

Не са изпълнявани функциите по мониторинг на дейността на ФНИ и съдействие за 

ефективното й изпълнение, общата координация по рамковите програми на Европейския 

съюз, воденето на регистър и инвентаризация на научното оборудване и др. Изпълнявани 

са функции за финансова подкрепа на проекти по програми на ЕС, които законодателно са 

регламентирани за изпълнение от ФНИ
12

.  

 

Дирекция „Наука” не разполага с достатъчен и тясно специализиран кадрови 

състав за изпълнение на възложените функции. Не са създадени условия за ефективното 

изпълнение на инструментите, заложени в Плана за действие за изпълнение на 

Нацоналната стратегия. 

 

2.2. За одитирания период са разработени индивидуални годишни планове за 

обучение за професионално и служебно развитие на служителите по години. Проведени са 

курсове и семинари, организирани от Института по публична администрация, Школата по 

публичнии финанси, Френския културен институт, Центъра за развитие на човешките 

ресурси и регионални инициативи и др. Служителите на дирекцията са преминали 

различни форми на обучение - възможности за финансиране със средства от 

международни финансови институции, езиково обучение, разработване на проекти по 

оперативни програми, компютърни умения и др. 

 

Предприетите действия от страна на ръководството, с цел актуализация и 

усъвършенстване на професионалната подготовка, не са допринесли за повишаване 

                                                 
6 Одитно доказателство № 4  
7 Одитно доказателство № 4  
8 Организира, координира и подпомага академичния и изследователски състав на образователните и научните 

институции и други организационни структури у нас с оглед повишаването на качеството на научните изследвания и 

осигуряване на достъп до съвременните постижения на човешкото познание 
9  Организира, координира и контролира изпълнението на основните функции и специфични дейности на дирекцията 

свързани с участието на Република България в процеса на вземане на решения и при прилагането и изпълнението на 

ангажиментите  й, произтичащи от членството ни в ЕС и участието на българските учени в европейски и международни 

инициативи и проекти . 
10 Одитно доказателство № 5  
11 Одитно доказателство № 19  
12 Одитно доказателство № 6  
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капацитета на служителите, с оглед ефективното изпълнение на предвидените мерки в 

Националната стратегия.  

Причина за това е неизвършването на анализ на потребностите от обучение на 

експертите в дирекцията, съобразно мерките в Националната стратегия. 

 

2.3. В дирекцията няма установен ред, регламентиращ приемственост между 

напуснали, отсъстващи за дълъг период и новоназначени служители, което се дължи на 

честата смяна на ръководството на дирекцията и липсата на инициатива за подобряване на 

организацията при изпълнение на функциите. 

 

Липсата на вътрешен ред създава риск относно пълнотата, съхраняването на 

документацията и осигуряването на база данни за отчитане изпълнението на мерките 

по Националната стратегия.  

 

2.4. Дейността на ФНИ и неговата организация на работа, структура, състав и 

функции са уредени със ЗННИ и с Правилника на ФНИ. Органите за управление на фонда 

са изпълнителен съвет (ИС), председател на изпълнителния съвет и управител.
13

  

Изпълнителният съвет избира от състава си председател за срок от две години без 

право на два последователни мандата и заместник-председател с право на не повече от два 

последователни мандата. Управителят на фонда се определя за срок от две години от 

министъра на образованието и науката
14

. 

В рамките на одитирания период (три години и пет месеца), управлението на ФНИ 

е осъществявано от четирима председатели, трима заместник-председатели на ИС на ФНИ 

и от пет управителя.  

 

В резултат на честата смяна на ръководния състав не са създадени условия за 

ефективно осъществяване дейността на ФНИ. Това  води до неизпълнение на годишните 

програми на ФНИ, в които е концентрирана основната част от общия размер на 

средствата, предвидени за реализиране на мерките в Плана за действие за изпълнение на 

Националната стратегия. 

 

Числеността на персонала на ФНИ е 12 щатни бройки и не е променяна през 

одитирания период. Всички служители на ФНИ са на пряко подчинение на управителя. 

Извършени са многократни трансформации на длъжностите на служителите. На една 

длъжност са вменени задължения за организиране и осъществяване на материално-

техническото снабдяване, управление на движимите вещи на фонда, поддръжката на 

сградния фонд и на компютърните конфигурации, съдействие за актуализиране на базата 

данни на фонда, извършване на дейности във връзка със Закона за държавните помощи и 

изготвяне на отговори до съответните кореспонденти във връзка с осъществяване 

предмета на дейност на фонда. Няма тясна специализация на служителите, каквато 

изисква спецификата на дейността на ФНИ.
15

  

До месец юни 2013 г. във ФНИ е назначен служител на длъжност главен 

счетоводител, но след този период остава само длъжността касиер. До месец октомври 

2014 г. счетоводното обслужване на ФНИ и извършването на одит по договори от 

конкурсни сесии е възложено на външна организация.
16

 Установени са забавяния при 

изготвянето и изпращането на отчетите на ФНИ към МОН и при одита по договори от 

конкурсни сесии. От управителя на ФНИ са предприети действия за прекратяване на 

договора
17

 с изпълнителя. Със заповед е назначена комисия за приемо-предаване
18

 на 

                                                 
13 чл. 7 от ПФНИ 
14 чл. 10 от ЗННИ 
15 Одитно доказателство № 7  
16 Одитно доказателство № 8  
17 Договора изтича на 10.10.2014 г. 
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находящата се в него счетоводна документация. Приемането и предаването на 

документацията не е извършено в определените срокове и не са изпълнени ангажиментите 

по инсталирането на счетоводна програма. За периода от 15.10.2014 г. до 25.11.2014 г. са 

сключени 2 граждански договори за изпълнение заповед на председателя за приемо-

предаване на счетоводна информация, извършване на анализ на предадени първични и 

вторични счетоводни документи, съдействие за внедряване на счетоводен софтуер във 

ФНИ, изготвяне на счетоводни справки. Със заповед на управителя на ФНИ
19

 една бройка 

е трансформирана от длъжността „експерт-секретар на ПНЕК” в длъжността „главен 

счетоводител”. От 25.11.2014 г. във ФНИ е назначен служител на длъжност главен 

счетоводител по трудов договор. За извършване на одит на разходите по договори, по 

които ФНИ е страна от проведените конкурсни сесии, е сключен нов договор на 

22.10.2014 г. 

 

Не е установен вътрешен ред, регламентиращ приемственост между напуснали и 

новоназначени служители, което създава рискове по отношение на пълнотата и 

съхраняването на документацията. 

Фонд „Научни изследвания” не разполага с достатъчен кадрови състав. Честите 

промени в ръководството на Фонда оказват негативно влияние върху ефективността на 

осъществяваната дейност, предвид нейната специфика. 

 

2.5. За периода от 2011 г. до 2013 г. възрастовият профил на учените, участвали в 

реализирането на научни проекти от БАН и държавните висши училища (ДВУ), е 

представен в Таблица № 1 и Фигури № 1 и 2: 

Таблица № 1: Възрастов профил на учените в БАН и ДВУ (2011 г. – 2013 г.) в брой 

Възраст  
БАН ДВУ 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

до 35 години 460 405 370 1 451 1 767 1 808 

до 45 години 718 748 793 1 320 1 263 2 047 

до 55 години 722 670 637 1 816 1 343 1 372 

до 65 години 1 007 1 009 1 004 1 335 974 1 101 

над 65 години 92 106 135 266 217 213 

Общо 2 999 2 938 2 939 6 188 5 564 6 541 
 

Източник: БАН20 и МОН21 

 

Данните за възрастовия профил 

на учените в БАН показват тенденция на 

намаление на броят им във възрастови 

групи до 35 и до 55 годишна възраст и 

увеличение в групите до 45, до и над 65 

години. 

От общия брой на учените в БАН, 

с най-голям относителен дял са учените 

до 65 години, който през трите години е 

около 34 на сто, а с най-нисък - над 65, 

следван от учените до 35 годишна 

възраст. 
 

 

Фигура № 1: Структура на възрастовия профил на 

учените в БАН (2011-2013 г.) в % 

 
Източник: БАН22 

                                                                                                                                                             
18 Одитно доказателство № 9  
19 Одитно доказателство № 10  
20 Одитно доказателство № 11  
21 Одитно доказателство № 12  
22 Одитно доказателство № 11 
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При ДВУ броят на учените до 35 

и до 45 години нараства. Отклонение в 

нарастването показва броят на учените 

до 35 години, който е най-висок през 

2012 г. и намалява през 2013 г., но като 

цяло е по-висок от броя на учените в 

тази възрастова група спрямо 2011 г.  

От общия брой на учените в ДВУ 

с най-голям относителен дял са учените 

до 35 годишна възраст, който средно за 

трите години е 27,6 на сто, следван от 

учените до 45 години. За 2013 г. при 

учените във възрастовите групи до 55, 

до 65 и над 65 години се наблюдава 

намаление на броят им, спрямо общия 

брой учени в ДВУ. 

Фигура № 2 Структура на възрастовия профил на 

учените в ДВУ (2011-2013 г.) в % 

 
 

Източник: МОН23  

 

Обновяването на академичния възрастов състав е по-силно изразено в ДВУ, в 

сравнение с БАН, което се дължи на засилване на интереса към научна кариера в ДВУ и 

дадената възможност на университетите да развиват собствена кадрова политика, с 

приемането на Закона за развитието на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ). 

 

2.6. Броят на учените и квалификационната структура в БАН и ДВУ за периода от 

2011 г. до 2013 г. са представени в таблици № 2 и 3 и фигури № 3 и 4:  

 
Таблица № 2: Брой на учените в БАН  

Научни степени и 

звания 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Академик 0 9 7 

Член-кореспондент 18 17 16 

Проесор 292 373 405 

Доцент 1 162 1 10 1 054 

Главен асистент 1 148 1 058 1 033 

Старши асистент 321 389 385 

Доктор 2 065 2 177 2 267 

Доктор на науките 304 301 298 

Общо 5 320 5 424 5 465 

Източник: БАН24  

Таблица № 3: Брой на учените в ДВУ 

Научни степени 2011/12 2012/13 2013/14 

Професор 2 91 2 437 2 700 

Доцент 6 296 6 091 5 882 

Асистент 9118 9 194 8 891 

Преподавател 2 682 2 694 2 826 

Научен 

сътрудник 

 22 16 

Общо 20 296 20 438 20 315 

Източник:НСИ  

Фигура № 3: Квалификационна структура по 

научни степени и звания в БАН (в %) 

 
Източник: БАН 

 

Данните за квалификационната 

структура по научни степени в БАН за 

периода от 2011 г. до 2013 г. показват 

нарастване броя на учените, придобили 

научна степен „доктор”. Броят на 

учените с научна степен „доктор на 

науките” е постоянен за тригодишния 

период. При академичните длъжности 

„професор” (средно за периода 357) и 

„доцент” (средно за периода 1 105) се 

наблюдават близки нива. 

Съотношението между брой „доценти” и 

                                                 
23 Одитно доказателство № 12 
24 Одитно доказателство № 11 
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Фигура № 4: Квалификационна структура по 

научни степени в ДВУ (в %) 

 
 

Източник: НСИ  

брой „професори” в БАН през 2011 г. е 

4:1, а през 2012 г. и 2013 г. 

съотношението намалява на 3:1.  

 

В ДВУ за периода от 2011 г. до 

2013/2014 г. най-голям е броят на 

учените с академична длъжност 

„асистент“, при който се наблюдава 

нисък спад през 2013 г. При 

академичните длъжности „доцент” 

(средно за периода 6 090) и „професор” 

(средно за периода 2 443) не се 

регистрират изменения. Съотношението 

между академичните длъжности 

„доцент” и „професор” в ДВУ през  

2011 г. е 3:1, а през 2012 г. и 2013 г. 

намалява на 2:1.  

 

През тригодишния период се наблюдава тенденция на намаление броя на 

заемащите академичната длъжност „асистент” и на съотношението между 

длъжностите „доцент” и „професор” в БАН и ДВУ. 

 

Намаляването на съотношението се дължи на улеснената процедура за 

придобиване на научни и академични степени и звания след приемането на ЗАСРБ.  

 

3. Финансова осигуреност 

 

3.1. Източниците за финансиране на мерките за изпълнение от МОН и ФНИ, 

съгласно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия, са представени в 

таблица № 4: 
Таблица № 4: Източници на финансиране 

Източник на финансиране 

Общо планирани 

средства за 2011-2013 

(в лв.) 

отн. дял в 

% 

Държавен бюджет 173 550 000 91,1 

Европейско финансиране (ОП „Развитие на човешките ресурси) 10 670 000 5,6 

Българо-швейцарска програма (Тематичен фонд „Научни стипендии” 

и Тематичен фонд „Научни изследвания”) 

6 300 000 3,3 

Общо 190 520 000  
Източник: Национална стратегия за научни изследвания 

 

С най-висок относителен дял - 91,1 на сто от общия бюджет за финансиране на 

мерките за изпълнение на Националната стратегия са средствата, предвидени от 

държавния бюджет; с изключително нисък относителен дял от 5,6 на сто са предвидените 

средства от ЕС, следвани от средствата от Българо-швейцарския фонд - 3,3 на сто. 

 

Ниският размер на средствата от структурните фондове на Европейския съюз е 

отчетен в Националната стратегия като една от причините за неблагоприятния 

финансов профил на България по отношение на разходите за научна дейност и на този 

етап не допринася за решаването на проблема с неефективното използване на този 

източник за финансиране. 
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3.2. Разпределението на средствата по мерки от Плана за действие за изпълнение на 

Националната стратегия е представено в таблица № 5 и приложение № 2
25

 
 

Таблица № 5 Разпределение на средствата по мерки 

Мярка на Националната стратегия за научни изследвания 

Общо планирани 

средства за 2011-

2013 (в лв.) 

Структура 

на общо 

планиранит

е средства в 

% 

1. Въвеждане на модел на финансиране, стимулиращ конкуренцията, развитието и 

резултати за приложение в обществото и икономиката и увеличаване на средствата 

за научни изследвания и иновации. 

137 000 000 71,9 

2. Въвеждане на приоритети за научни изследвания 31 500 000 16,5 

3. Развитие на научния потенциал чрез създаване на привлекателни условия за 

научна кариера, професионално израстване, квалификация и специализация на 

учените 

14 100 000 7,4 

4. Интегриране на българската наука в Европейското изследователско пространство 3 100 000 1,6 

5. Засилване на интеграцията между елементите на триъгълника на знанието 1 000 000 0,5 

6. Развитие на научната инфраструктура 1 900 000 1,0 

7. Въвеждане на оценка на научната дейност 600 000 0,3 

8. Укрепване на социалните измерения на науката 1 320 000 0,7 

Общо по мерки 190 520 000 100,0 

 

Източник: План за действие за изпълнение на Националната стратегия 2011-2013 г. 

 

С най-висок относителен дял са предвидените средства по първите две мерки, 

които заемат 88,4 на сто от общия размер на финансовите средства по плана, в сравнение с 

останалите шест, които формират дял от 11,6 на сто. 

 

Основна част заемат средствата от държавния бюджет, като не са използвани 

пълноценно възможностите за подкрепа на научноизследователската дейност, чрез 

средствата от ЕС. 

 

Това се дължи на нереалното планиране на финансовите средства в Плана за 

действие за тригодишния период. 

 

3.3. Съгласно Националната стратегия, Планът за действие за нейното изпълнение 

отчита и е съобразен с РМС № 558 от 29 юли 2010 г. за одобряване на основните 

допускания и бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г. Следващият план за действие, 

приет с актуализацията на Националната стратегия с РМС № 737 от месец октомври 2014 

г. е за периода 2015-2020 г. Липсата на приет план с мерки, инструменти и средства за 

тяхното изпълнение за 2014 г. не позволява да се направи анализ на усвояване на 

средствата за изпълнението на Националната стратегия за този едногодишен период. 

Размерът и относителният дял на усвоените средства за изпълнение на 

тригодишния план за действие по мерки, са представени в таблица № 6:
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Приложение № 2 
26 Одитно доказателство № 13  
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Таблица № 6: Усвояване на средствата по мерки 

Мярка на Националната стратегия за научни изследвания 

Общо планирани 

средства за 2011-2013 

(в лв.) 

Общо отчетени 

средства за 2011-

2013 (в лв.) 

% на 

усвояване 

спрямо плана 

1. Въвеждане на модел на финансиране, стимулиращ 

конкуренцията, развитието и резултати за приложение 

в обществото и икономиката и увеличаване на 

средствата за научни изследвания и иновации. 

137 000 000 80 230 034 58,6 

2. Въвеждане на приоритети за научни изследвания 31 500 000 24 585 401 78,0 

3. Развитие на научния потенциал чрез създаване на 

привлекателни условия за научна кариера, 

професионално израстване, квалификация и 

специализация на учените 

14 100 000 12 837 072 91,0 

4. Интегриране на българската наука в Европейското 

изследователско пространство 

3 100 000 3 371 191 108,7 

5. Засилване на интеграцията между елементите на 

триъгълника на знанието 

1 000 000 602 796 60,3 

6. Развитие на научната инфраструктура 1 900 000 525 000 27,6 

7. Въвеждане на оценка на научната дейност 600 000 0 0,0 

8. Укрепване на социалните измерения на науката 1 320 000 763 962 57,9 

Общо 190 520 000 122 915 456 64,5 

Източник: План за действие за изпълнение на Националната стратегия 2011г. – 2013 г. 

 

Към края на отчетния период 2011-2013 г. са усвоени 64,5 на сто, или малко над 

половината от общия размер на планираните средства. Усвояването на средствата е както 

следва:
 27,28

 

3.3.1. По мярка „Въвеждане на модел на финансиране, стимулиращ конкуренцията, 

развитието и резултати за приложение в обществото и икономиката и увеличаване на 

средствата за научни изследвания и иновации” усвояването на средствата е 58,6 на сто. С 

най-нисък относителен дял на усвоените средства - 22,4 на сто е изпълнението на 

годишните оперативни програми на ФНИ. Ниската степен на усвояване на средствата не 

осигурява ефективност на разходите за научни изследвания, концентрация на ресурси в 

приоритетните области на научните изследвания, ефективното използване на 

националните и европейски фондове и подобряване на съотношението между 

институционалното и програмното финансиране и е в резултат от неефективното 

управление на ФНИ. 
При останалите инструменти за изпълнение на мярката – заплащане на членски 

внос в европейски фондове и на лицензи за международни бази данни е отчетено 

превишение спрямо планираните средства. Това се дължи на механизма за изчисляване на 

вноската за всяка държава-членка, валутата в която се извършва плащането, както и на 

авансовото плащане от МОН през 2013 г. на членския внос за ЦЕРН, дължим за 2014 г. 

С изпълнението на тези инструменти със средства от държавния бюджет, на 

българските учени е осигурен достъп и възможност за ползване на уникална 

изследователска инфраструктура и бази данни.  

3.3.2. По мярка „Въвеждане на приоритети за научни изследвания” усвояването на 

средствата е 78,0 на сто. Дължи се основно на изплащане на средствата по реда на 

Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на 

средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщатата на висшите училища 

научна или художествено-творческа дейност. Средствата са целеви, отпускани ежегодно 

въз основа на ЗДБРБ за съответната година.  

За подкрепата на тематични научни програми в приоритетни области няма 

усвояване на средства. Непредприемането на действия от ръководството на ФНИ, не 

подпомага развитието на научните изследвания в определените приоритетни направления 

на Националната стратегия. 

                                                 
27 Одитно доказателство № 13  
28 Приложение № 2 
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3.3.3. По мярка „Развитие на научния потенциал чрез създаване на привлекателни 

условия за научна кариера, професионално израстване, квалификация и специализация на 

учените” усвояването е 91 на сто от общо планираните средства. Финансирани са 

постдокторантски програми, участието на млади хора в международни конференции, 

публикации в реферирани издания и др. Не са усвоени средства за подготовка, сключване 

и изпълнение на нови спогодби за двустранно научно-техническо сътрудничество, което 

не позволява да се реализират проекти за научен обмен със съответните държави.  

3.3.4. По мярка „Интегриране на българската наука в Европейското 

изследователско пространство” усвояването на средствата е с 8,7 на сто повече от 

планираните. Превишението се дължи на съфинансиране на проекти, подкрепени по 

Седма рамкова програма и програма КОСТ за сътрудничество в областта на науката и 

техниката.  

3.3.5. Мярка „Засилване на интеграцията между елементите на триъгълника на 

знанието” се изпълнява чрез Схема „Наука-бизнес“ и отчита 60,3 на сто усвояване от 

планираните средства. Изпълнението се дължи на приоритетното насочване усилията на 

дирекция „Наука“ за изпълнение на дейностите по проект „Наука и бизнес“. 

3.3.6. Мярка „Развитие на научната инфраструктура” формира нисък дял от 27,6 на 

сто отчетени, спрямо планираните бюджетни средства. Средствата са предоставени на 

бенефициенти за финансиране на предпроектни проучвания, за които МОН не разполага с 

цялостна информация за степента на усвояването им.  

3.3.7. По мярка „Въвеждане на оценка на научната дейност” няма усвояване на 

средства, което не осигурява условия за наблюдаване на процеса на усвояване на 

средствата, равнището на изпълнение на научните задачи и резултатите от научната 

дейност. Дължи се на неизвършване на независима оценка и неиздаване на наредба за 

организацията и оценка на научната дейност. 

3.3.8. За мярка „Укрепване на социалните измерения на науката” усвояването на 

средствата е 57,9 на сто за стимулиране на публикационната дейност в списания с висок 

импакт фактор, награди за научна дейност и национален конкурс за млади таланти.  
  

Съотношението “усвоени средства – планирани средства” по мерките от Плана 

за действие за изпълнение на Националната стратегия може да се определи като 

„средно” и далеч от равнището, което индикира тяхното ефективно използване. Това 

означава, че програмното и ориентирано към резултати бюджетиране все още не е 

заело подобаващо и водещо място при управлението на бюджетните средства.  

Фонд „Научни изследвания“ не е изпълнил основната си функция да подкрепя 

проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, съобразени с 

Националната стратегия, рамковите програми на ЕС и др. определени в ЗННИ
29

, поради 

което са усвоени в ниска степен предвидените средства за изпълнение на мерките. 

 

Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия 2011-2013 г. е 

фокусиран върху измерване изпълнението на конкретни функции и дейности на структури 

на МОН, без да показва усъвършенстването на съществуващите и внедряването на нови 

инструменти за финансиране на научната дейност. Основната причина за отчетените 

диспропорции при мерките, предвидени при изпълнение на плана, се дължи на нереално 

планиране на средствата, необходими за тяхното финансиране, както и непроведените 

конкурсни сесии от ФНИ, което възпрепяства програмното финансиране на научните 

изследвания. 

 

3.4. Интензивността на научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
30

 е един 

от ключовите показатели за измерване на напредъка на ЕС в достигане на целите на 

стратегия „Европа 2020” - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

                                                 
29 чл. 13 от ЗННИ 
30 Измерена като процент на разходите за НИРД от БВП 
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Националната цел на България е достигане на 1,5 на сто интензивност на НИРД през  

2020 г.  

Размерът и относителният дял на бюджетните разходи за НИРД са представени в 

таблица № 7 и фигури № 5 и 6: 

 
Фигура № 5: Относителен дял на бюджетните разходи 

за НИРД от БВП (в %) за периода от 2009 г. до 2013 г. 

 
Източник: НСИ 

 

Темпът на разходите за НИРД в 

България нараства от 0,64 на сто през 

2012 г. на 0,67 на сто през 2013 г., но 

все още е значително под средната 

стойност на този показател за ЕС-27 

(2,08 на сто през 2012 г.). 

През 2013 г. разходите за 

НИРД са 521,2 млн. лв., което е с 5,0 

на сто повече, в сравнение с 

предходната година.  

 

Фигура № 6: Структура (в %) на извършените  

разходи по сектори и години 

 
Източник: НСИ 

 

Нарастването в абсолютна стойност на 

общите разходи
31

 за НИРД през  

2013 г., спрямо предходната година се 

дължи в най-голяма степен на сектор 

„Предприятия”, където разходите за 

НИРД се увеличават със 17,9 млн. лв., 

а в държавния сектор са неустойчиви. 

Сектор „Предприятия” продължава да 

бъде и най-големият от четирите 

основни институционални сектора, в 

които се осъществява НИРД, с дял 

61,0 на сто от общите разходи за 

НИРД. Следват секторите „Държавно 

управление” и „Висше образование” с 

дялове съответно 29,7 и 8,7 на сто. 

 
Таблица № 7: Извършени разходи (в хил. лв.) по сектори и години 

Сектори 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Предприятия 212 107 228 61 300 305 318 188 

Държавен сектор 157 132 153 942 18 962 154 807 

Висше образование 49 546 43 996 39 866 45 106 

Нетърговски организации 2 827 2 937 7 043 3 129 

 421 612 429 566 496 176 521 230 

Източник: НСИ 
 

България изостава по отношение на инвестициите в НИРД, в сравнение с 

държавите-членки на ЕС
32

, но през последните години показва нарастване на разходите 

в частния сектор за НИРД. 

 

Наличието на висок обем неусвоени средства в държавния сектор през одитирания 

период се дължи на неефективно провежданата държавна политика за развитие на 

научните изследвания и неефективната и неефикасна дейност на ФНИ, като основен 

инструмент за финансиране на научните изследвания. 

                                                 
31 Общи разходи – вкл. са текущи разходи и разходите за придобиване на ДМА  
32

 http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/main-tables 
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4. Информационна осигуреност на ресурсите в областта на научните 

изследвания  

 

4.1. Съгласно измененията и допълненията на ЗННИ от месец октомври 2010 г.
33

 

МОН следва да поддържа Регистър на научната дейност в Република България (регистър). 

В действащите преди тази промяна разпоредби от закона
34

, задължението за 

поддържането на регистъра е на ФНИ. 

В ЗННИ са регламентирани данните, които следва да съдържа регистърът: 

- научни организации и висши училища; 

- учени в Република България; 

- информация за националните и международните научни проекти, източника на 

финансиране, ръководителите, научните постижения и публикациите, свързани с 

проектите, освен ако не противоречи на Закона за защита на класифицираната 

информация;  

- получените от научните организации и висшите училища ресурси от националния 

бюджет, бюджета на Общността и от други източници; 

- научна инфраструктура и научни комплекси; 

- програми в областта на научните изследвания, финансирани от държавата. 

Предвидено е физическите и юридическите лица, кандидатствали и получили 

финансиране за научноизследователска дейност по реда на ЗННИ и на други нормативни 

актове и ФНИ да изпращат данните в МОН за включването им в регистъра.
35

 

Редът за водене на регистъра на научната дейност в Република България е 

определен в Инструкция № 1 от 2012 г., издадена от министъра на образованието и 

науката. С нея е отменена Инструкция № 3 от 2004 г., съгласно която регистърът се 

изгражда и поддържа от ФНИ. 

В действащата инструкция
36

 е предвидено вписването в регистъра да се извършва 

от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на образованието и науката. 

Тези лица следва да вписват и контролират данните, предоставени от научните 

организации и висшите училища чрез техните годишни доклади за състоянието на 

научноизследователската им дейност и отчета по програмите и проектите, финансирани от 

ФНИ. До края на одитирания период не е издадена заповед от министъра на 

образованието и науката за определяне на длъжностните лица.
37

  

Съгласно УП на МОН
38

 дирекция „Наука“ води и поддържа регистъра и 

координира дейността му с европейската мрежа на научни регистри – ЕУРОКРИС. С 

длъжностна характеристика на главен експерт от дирекция „Наука“ са възложени други 

дейности - организиране, координиране и контролиране изграждането на регистъра
39

, 

което не съответства на нормативно регламентираните функции.  

От дирекцията не е изисквана текущо информация от научни организации и висши 

училища за проекти и обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра.
40

 Изпращани са 

писма
41

 до научните организации с искане за определяне на техен представител за 

предоставяне на достъп до регистъра и за поддържане на връзка относно актуализацията 

на данните в регистъра.  

Задължението за воденето и поддържането на регистъра е прехвърлено 

неоснователно за изпълнение от научните организации и висшите училища. Поради 

                                                 
33 ДВ. бр. 83 от 22.10.2010 г.  
34 чл. 19 от ЗННИ , ДВ. бр. 82 от 2009 г. 
35 чл. 7б, ал. 2 от ЗННИ 
36 чл. 14 от Инструкцията от 2012 г. 
37 Одитно доказателство № 14  
38 чл. 46, т. 8 от Устройствения правилник на МОН 
39

 Одитно доказателство № 5 
40

 Одитно доказателство № 14  
41 Одитно доказателство № 15  
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липсата на нормативно основание
42

, което да ги задължава да въвеждат данните в 

регистъра, същият не е поддържан и не съдържа предвидената в ЗННИ пълна информация 

- данни за приключили проекти, резултати от научна дейност и др. изискуема 

информация.
43

  

Вследствие на непълнота в информацията, регистърът за научната дейност не 

показва реалното състояние на българските ресурси в областта на научните 

изследвания. Не са създадени условия за установяване на връзка между науката и 

иновациите, както и сближаване на потенциалните възможности между 

университетите и научните институти в България, с научните и иновационни интереси 

на международни организации. 

4.2. Основната функция на ФНИ е да подкрепя проекти за научноизследователска 

дейност. През 2008 г. от ФНИ е сключен договор с външен изпълнител за въвеждане в 

експлоатация на специализиран софтуер за управление на проекти. Със същия изпълнител 

неколкократно са сключвани договори със сходен предмет на дейност или за надграждане 

на вече съществуващи системи. През 2014 г. от изпълнителя са предадени на ФНИ 

хардуер и файлове от конкурсна сесия 2012 г., без да е предаден специализирания софтуер 

за управление на проекти. Към 31.12.2014 г. от ФНИ не са поддържани информационни 

системи, свързани с изпълнение на финансирани от него проекти.
44

 Стартирана е 

процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет – Разработване на 

специализиран софтуер „Регистър за кандидатстване и управление на проекти“ във ФНИ
45

   

В Правилата на Постоянните научно-експертни комисии е предвидено също да се 

води регистър на оценките от приключилите договори. През одитирания период регистър 

не е създаван от постоянните комисии
46

, с което не са осигурени условия за обезпечаване с 

информация на процеса по оценяването и класирането на нови проекти в конкурсите, 

провеждани от ФНИ.  

Липсата на информационна осигуреност на управляваните проекти по 

проведените конкурси за научни изследвания не позволява да се следи цялостното 

състояние на финансираните проекти и на постигнатите от тях резултати, не 

осигурява прозрачност на разходваните средства за научна дейност и затруднява 

предоставянето на пълна и актуална информация на МОН за целите на воденето и 

поддържането на регистъра за научната  дейност. 

Това се дължи на неефективни управленски решения, вземани от ръководството на 

ФНИ през одитирания период. 

4.3. Съгласно УП на МОН, дирекция „Наука“ провежда инвентаризация на 

научното оборудване и води регистър за неговата реализация.
47

 В Програма „Насърчаване 

развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране“ за 2013 г. от 

бюджета на МОН в програмен формат също е предвидено да се водят регистри за 

реализация и отчитане на научното оборудване, закупувано от бенефициентите по 

проекти, финансирани от ФНИ. През одитирания период не са водени регистри, както от 

МОН
48

, така и от ФНИ.
49

 Не е извършвана и инвентаризация на научното оборудване.
50

  

 

Поради непредприети действия от водещите институции за изпълнение на 

мерките по Националната стратегия, са създадени условия за неефективно използване 

                                                 
42 Одитно доказателство № 16  
43 Одитно  доказателство  № 14  
44 Одитно доказателство № 8  
45 Процедурата е отразена на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки под номер 01696-2014-0003 
46 Одитно доказателство № 17  
47

 чл. 46, т. 24 от УП на МОН 
48 Одитно доказателство № 16  
49 Одитно доказателство № 17  
50 Одитно доказателство № 16  
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на създадената материална база и риск от двойно финансиране при участие на висшите 

училища и научните институции в проекти, финансирани по програми на ЕС. 

 

 

Раздел ІІ. Организация на дейностите на отговорните институции за 

изпълнение на Националната стратегия 

 

1. Вътрешни правила и процедури 

Министерството на образованието и науката и ФНИ изпълняват мерки за 

изпълнение на Националната стратегия, свързани с: двустранно научно-техническо 

сътрудничество; обща координация по рамковите програми на ЕС и Програма КОСТ за 

сътрудничество в областта на науката и техниката; развитие на научната инфраструктура; 

подкрепа на дейности, програми и проекти за насърчаване на научните изследвания в 

научните организации и др. Наличието и прилагането на адекватни правила и процедури е 

добра практика, допринасяща за ефективното изпълнение на мерките на Националната 

стратегия и за осигуряването на прозрачност на изпълняваните дейности. 

 

1.1. Дирекция „Наука“ участва в подготовката на междудържавните и 

междуведомствените споразумения, програми, протоколи и неправителствени 

споразумения за научно-техническо сътрудничество и научен обмен
51

 и отговаря за 

изпълнение на задълженията на МОН по двустранните споразумения за научно-

техническо сътрудничество
52

. Редът за осъществяване на тази подготовка не е 

регламентиран в утвърдени правила и процедури.
53

 През 2014 г. е изготвен проект на 

Вътрешни правила за кандидатстване, избор и изпълнение на съвместни 

научноизследователски проекти за двустранно научно и техническо сътрудничество, 

който регламентира администрирането на дейността по изпълнение на двустранните 

договори за научно-техническо сътрудничество от страна на дирекция „Наука“ и 

взаимодействие с ФНИ. Проектът на правилата не е утвърден от министъра на 

образованието и науката.
54,55

 

Фонд „Научни изследвания“ подкрепя проекти и дейности за насърчаване на 

научните изследвания, съобразени с Националната стратегия, включително и в 

изпълнение на двустранни научно технически сътрудничества.
56

 През месец септември 

2014 г. с протокол от заседание на ИС на ФНИ
57

 са приети и утвърдени Правила за 

кандидатстване, подбор и изпълнение на съвместни научноизследователски проекти за 

двустранно научно и техническо сътрудничество. Правилата припокриват част от 

процедурите в разработеният от МОН проект на правила. Поради честа смяна на 

ръководството на МОН, същите не са утвърдени от министъра на образованието и 

науката и не са прилагани от ФНИ.
58,59

   

 

Липсата на утвърдени правила от министъра на образованието и науката не 

осигурява прозрачност на съвместния процес по организиране и изпълнение на 

предвидените инструменти за подготовка, сключване и изпълнение на нови спогодби за 

двустранното научно-техническо сътрудничество и на подкрепата на проекти и 

дейности за насърчаване на научните изследвания. 

                                                 
51 чл. 46 т. 21 от Устройствения правилник на МОН 
52 чл. 46 т. 22 от Устройствения правилник на МОН 
53 Одитно доказателство № 18  
54 Одитно доказателство№ 19  
55 Одитно доказателство № 18  
56 чл. 13 ал. 2 от ЗННИ 
57 Одитно доказателство № 20  
58 Одитно доказателство № 21  
59 Одитно доказателство № 18  
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1.2. С Решение на МС
60

 от 2010 г. е приета Национална пътна карта за научна 

инфраструктура, а през 2014 г. същата е актуализирана
61

. В т. 2 от решението на МС е 

предвидено министърът на образованието и науката да сформира междуведомствен 

координационен съвет за нейното изпълнение и мониторинг и да се осигурят вътрешни 

правила за наблюдение и контрол на изпълнение на проектите по научните 

инфраструктура. От приемането и актуализирането на Националната пътна карта на 

научна инфраструктура до края на одитирания период, поради непредприети действия от 

дирекция „Наука“ няма издаден от министъра на образованието и науката вътрешен акт за 

сформирането на междуведомствен координационен съвет, както и утвърдени вътрешни 

правила.
62,63

  

 

Не е осигурена прозрачност на дейностите по осъществяването на мониторинг и 

контрол на изпълнението на Националната пътна карта за научна инфраструктура и не 

са създадени условия за ефективното й изпълнение, за целите на Националната 

стратегия. 

 

1.3. Общата координация по рамковите програми за научни изследвания, 

технологично развитие, демонстрационни дейности, иновации, конкурентоспособност и 

ядрени изследвания и на програма КОСТ за сътрудничество в областта на науката и 

техниката се осъществява от дирекция „Наука“, съгласно УП на МОН.
64

 Подкрепата на 

проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, съобразени с рамковите 

програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и 

трансевропейски инициативи се осъществява от ФНИ, съгласно ЗННИ
65

. Няма утвърден 

вътрешен акт от министъра на образованието и науката за регламентиране на общата 

координация и взаимодействието между дирекция „Наука” и ФНИ при управление на 

инструментите по Седма рамкова програма на ЕС на научни изследвания и технологично 

развитие за периода 2007-2013 г. и програма КОСТ.
66,67

  

След прехвърляне от ФНИ на МОН отговорностите по финансиране на проекти по 

Седма рамкова програма и по програма КОСТ през месец август 2013 г., осем месеца по-

късно, са разработени: 

- Процедура за предоставяне на национално финансиране при подготовка и участие 

на българските колективи в научни проекти по Рамковите програми на ЕС в областта на 

научните изследвания и иновациите, която не е утвърдена с изрична заповед на министъра 

на образованието и науката. В Процедурата не са разписани ясни критерии за изчисляване 

размера на националното съфинансиране, според статуса на проекта, не са определени 

конкретни срокове за отчитане на национално съфинансиране, не е регламентиран ред за 

приключване, представяне и съхранение на резултатите от научните проекти.
68

  

- „Правила за организация на работата на комисиите за разглеждане на искания за 

финансиране по рамковите програми на европейската общност за научни изследвания”, 

утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката. Правилата не съдържат 

регламент за извършването на мониторинг и контрол върху дейността на комисиите от 

страна на МОН.
69

 

- Процедура за предоставяне на национално финансиране за участие на български 

                                                 
60 РМС № 692 от 21.09.2010 г. 
61 РМС № 569 от 31.07.2014 г. 
62 Одитно доказателство № 19 и № 22  
63 Одитно доказателство № 18  
64 чл. 46 т. 13 от УП на МОН 
65 чл.13, ал. 2, т. 2 от ЗННИ 
66 Одитно доказателство № 23  
67 Одитно доказателство № 18  
68 Одитно доказателство № 18  
69 Одитно доказателство № 18  
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колективи в научните проекти по Европейската програма за сътрудничество в областта на 

науката и техниката КОСТ, утвърдена със заповед на министъра на образованието и 

науката.  

 

Липсата на утвърдени правила и процедури за общата координация и 

финансовата подкрепа на проектите по рамковите програми на ЕС не осигуряват 

прозрачност на съвместния процес по изпълнение на регламентираните функции на 

дирекция „Наука“ и ФНИ. 

 

1.4. Със заповед на министъра на образованието и науката от 2008 г. е определена 

национална контактна мрежа за координация и изпълнение на дейностите по тематичните 

и специфичните приоритети на Седма рамкова програма на ЕС. Заповедта не е 

актуализирана в резултат на настъпилите в периода от 2011 г. до 2014 г. кадрови промени 

в ръководството на дирекция „Наука“.
 70

 През 2009 г. са одобрени Правила за дейността на 

националната контактна мрежа и представителите в Програмните комитети на Седма 

рамкова програма. 

Със заповед на министъра на образованието и науката от 2008 г. е определен състав 

на членовете в програмните и хоризонталните комитети на Седма рамкова програма с 

представители от различните й приоритети, а със заповед от 2010 г.
 
- състав на членовете 

и експертите на програмните управителни комитети по тематични направления на 

програма КОСТ. Заповедите не са актуализирани след настъпилите кадрови промени в 

ръководството на дирекция „Наука“.
71

 

Няма Правила за работата на членовете и експертите на програмните управителни 

комитети по тематични направления и на националния координатор по Програма КОСТ.
72

  

 

Неактуализирането на вътрешните актове на министъра на образованието и 

науката за координацията по рамковите програми на ЕС с настъпилите кадрови 

промени не гарантира осигуряването на отчетност на изпълнението на предвидените 

отговорности в правилата за дейността на националната контактна мрежа по Седма 

рамкова програма. Липсата на Правила за координацията по програма КОСТ не 

осигурява прозрачност на осъществяваната дейност.  

 

Причина за това са неправилни управленски решения относно актуализирането на 

вътрешните актове. 

 

1.5. Във връзка с новия програмен период 2014-2020 г. със заповеди на министъра 

на образованието и науката е определена Националната контактна мрежа за координация 

и изпълнение на дейностите по тематичните и специфичните приоритети по новата 

Рамкова програма на ЕС „Хоризонт 2020“ и националния координатор. До края на 

одитирания период няма утвърдени правила от министъра на образованието и науката за 

дейността на Националната контактна мрежа и представителите в Програмните комитети 

на рамковата програма.
73

 

 

Липсата на правила не осигурява ефективното изпълнение на дейността на 

националните контактни лица, представителите на програмните комитети и 

националния координатор с конкретните функции за осъществяване на координацията 

по Рамковата програма „Хоризонт 2020“. 

 

                                                 
70 Одитно доказателство № 18  
71 Одитно доказателство № 18  
72 Одитно доказателство № 18  
73 Одитно доказателство № 18  
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1.6. Фонд „Научни изследвания“ подкрепя дейности, програми и проекти за 

насърчаване на научните изследвания в научните организации в Република България по 

приоритети и направления, определени в Националната стратегия.
74

 Към фонд „Научни 

изследвания“ се създават: 

- временни научно-експертни комисии (ВНЕК) за организиране на оценяването и 

класиране на кандидатстващите в конкурсите научноизследователски проекти; 

- постоянни научно-експертни комисии (ПНЕК) за анализ и оценка на 

изпълнението на междинните етапи на финансираните конкурсни проекти и на 

окончателните резултати на завършените научноизследователски проекти.
75

  

Правила за дейността на комисиите не са изготвяни като част от Системата за 

финансовото управление и контрол, която организациите в публичния сектор са 

задължени да изградят.
76

  

Изричен регламент за приемане от ИС на ФНИ на Правила за работата на 

временните и постоянните научно-експертни комисии, по предложение на управителя на 

фонда, е предвиден в Правилника на ФНИ, в сила от 04.06.2013 г.
77

 От ИС на ФНИ са 

приети през 2013 г. Правила за работа на ВНЕК и актуализирани през 2014 г.
78

 Приети са 

и Правила на ПНЕК, актуализирани два пъти до края на одитирания период, във връзка с 

промени в Правилника на ФНИ
79

. Поради непредприети своевременни действия от 

управителя на ФНИ, дейността на ВНЕК и ПНЕК е обезпечена с правила за част от 

одитирания период, с което не е осигурена пълна прозрачност на осъществяваната от тях 

дейност. 

Правилата на ПНЕК не определят ред за съхраняване на документацията от 

дейността им, с което е създаден риск от загубване на документацията. 

В правилата са въведени критерии за формиране на оценките по изпълнение 

етапите на реализацията на проектите, в зависимост от постигнатите резултати. Същите не 

са регламентирани в Правилника на ФНИ, което не гарантира тяхната изчерпателност за 

целите на осигуряване на обективна оценка на изпълнението на междинните етапи на 

финансираните конкурсни проекти и на окончателните резултати на завършените 

научноизследователски проекти. 

 

1.7. В Правилата на ПНЕК е предвидено да се утвърди от ИС на ФНИ по 

предложение на ПНЕК унифицирана форма за представяне на междинните и крайните 

етапи на сключените договори. Такава форма не е приемана и утвърждавана, поради 

непредставянето й от съответните ПНЕК.
80

 Дадена е възможност на бенефициентите да 

отчитат по различен начин изпълнението на етапите от договорите за изпълнението на 

проектите и не е осигурено ефективно и ефикасно изпълнение на работата на научните 

комисии. 

 

1.8. Съгласно чл. 12 т. 2 от ПФНИ, ИС на ФНИ одобрява Методика за оценка и 

класиране на кандидатстващите за финансиране проекти с конкретни и специфични 

критерии, която се разработва в съответствие с чл. 25 от ЗННИ и осигурява тяхната 

измеримост. За проведените конкурсни процедури за финансиране на проекти по 

приоритетни области на Националната стратегия са утвърдени Методика за оценка и 

класиране на кандидатстващите за финансиране проекти в съответния конкурс и Насоки за 

кандидатстване. Поради непълноти и несъответствия с действащите норми, насоките са 

променяни, с което са забавяни и отменяни конкурсни процедури и не са създадени 

условия за ефективно изпълнение на годишните оперативни програми на ФНИ. 

                                                 
74 чл. 3 и чл. 4 от ПФНИ 
75 чл. 15 от ЗННИ 
76 Одитно доказателство № 17  
77 чл. 12, т. 8 от ПФНИ 
78 Одитно доказателство № 17  
79 Одитно доказателство № 17  
80 Одитно доказателство № 17  
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1.9. Съгласно чл. 12 т. 7 от ПФНИ, ИС на ФНИ разработва/приема правила за 

текущ финансов контрол и отчетност по изпълнението на договорите за финансиране на 

научни изследвания. В изпълнение на тази разпоредба и на писмени указания на Агенция 

за държавна финансова инспекция, със заповед от 2013 г. на управителя на ФНИ, са 

утвърдени Правила за текущ финансов контрол по изпълнение на договорите за 

финансиране на научни изследвания.
81

 Правилата са отменени от ИС на ФНИ
82

, поради 

неспазване на регламентите на Правилника на ФНИ за утвърждаването им от управителя, 

след приемане от ИС на ФНИ. 

Указания за отчитане на договорите от конкретни конкурсни сесии са 

утвърждавани от управителя на ФНИ.
83

 Правилата не са приемани от ИС на ФНИ. 

Липсата на правила за текущ финансов контрол по изпълнение на договорите за 

финансиране на научни изследвания не осигурява прозрачност на процеса по отчитане и 

финансиране на етапите от изпълнение на договорите за изпълнение на проектите за 

научни изследвания, създава риск от неправилно финансиране на договорите, не 

осигурява ефективност и ефикасност в работата на научните комисии. 

Причините за допуснатите пропуски по създаването и утвърждаването на 

вътрешните правила за дейността на ФНИ се дължат на честата смяна на органа за 

управление и липсата на ефективни управленски решения за изпълнение дейността на 

ФНИ, в съответствие с Националната стратегия. 

 

2. Организация на дейностите по планиране 

 

2.1. Планиране на дейностите за изпълнение на Националната стратегия  

2.1.1. Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия обхваща 

тригодишен период. Не са изготвяни годишни планове
84

,
85

 за изпълнение на мерките на 

национално ниво. Частична връзка съществува между мерки и показатели за изпълнение 

от тригодишния план и дейности и показатели за изпълнение, включени в три програми от 

бюджета на МОН в програмен формат. Чрез тях се реализира политиката в областта на 

научните изследвания, която министърът на образованието и науката следва да провежда 

в съответствие с Националната стратегия, съгласно изискванията на ЗННИ
86

. Няма ясно 

обвързване на целите от Националната стратегия, с целите на политиката за развитие на 

научните изследвания и целите на бюджетните програми.
87,88 

  

 

Липсата на годишни оперативни планове за изпълнение на мерките, 

инструментите и показателите от тригодишния план на национално ниво, не осигурява 

база за периодична оценка и отчитане на неговото изпълнение. 

 

Това се дължи на несъздаден механизъм за координиране на дейностите по 

планиране на институционално и национално ниво. 

 

2.1.2. Тригодишният план за действие е съобразен с европейски програмни 

периоди. В него е предвидено през 2013 г. на базата на направен отчет на изпълнението да 

се изготви следващ план за действие, обхващаш средносрочен план до 2020 г. и 

краткосрочни програми за изпълнение с политики, приоритети и програми на водещите 

министерства и ведомства в научно-иновационната система. 

                                                 
81 Одитно доказателство № 17  
82 Одитно доказателство № 25  
83 Одитно доказателство № 26  
84 Одитно доказателство № 27  
85 Одитно доказателство № 28  
86 чл. 7, ал. 1 от ЗННИ 
87 Одитно доказателство № 28  
88 Одитно доказателство № 28  
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В РМС № 668 от 06.08.2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и 

отговорни институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от ЕС за 

програмен период 2014-2020 г.
89

 във връзка с Договора за партньорство на РБ за този 

програмен период е определена тематична цел „Засилване на научноизследователската 

дейност, технологичното развитие и иновациите“. В т. 4 от РМС № 102 от 14.02.2013 г. за 

изменение и допълнение на РМС № 668 е предвидено МОН да актуализира Националната 

стратегия в срок до 30.12.2013 г. 

С РМС № 597 от 4 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на РМС № 668 от 

2012 г. г. е предвидено да се извърши оценка на ефективността на Плана за действие за 

изпълнение на Националната стратегия и да се приеме нов план за действие за периода 

2014-2017 г., със срок месец август 2014 г. С РМС № 116 от 5 март 2014 г. е 

конкретизирано разработването на новия план за действие да се базира на направен анализ 

на степента на изпълнение на мерките и постигнатите резултати и индикатори на 

предходния план за действие, както и оценка на въздействието от прилагането им. 

Поради непредприети действия от ръководството на МОН за изпълнение на 

горецитираните действия, с РМС № 737 от октомври 2014 г. е приета актуализирана 

Национална стратегия и План за действие за следващия програмен период 2015-2020 г., 

без извършена външна оценка и отчет на изпълнението на Плана за действие за 

изпълнение на Националната стратегия за периода 2011-2013 г
.90, 91,92

 Планираните мерки 

и дейности в новия план са обвързани с източници на финансиране, но не са обвързани с 

конкретен размер финансов ресурс. Актуализираната стратегия на този етап не е приета от 

Народното събрание. 

 

Приемането на План за действие за следващия програмен период, без 

извършването на оценка на изпълнението на предходния план, създава риск за постигане 

целите на Националната стратегия.  
 

2.2. Планиране дейността на Фонд „Научни изследвания“  

2.2.1. Насърчаването на научните изследвания следва да се извършва в рамките на 

програма с цели, мерки, финансови инструменти и средства за осъществяването им
93

, в 

съответствие с Националната стратегия. Програмата е съставна част на годишния доклад 

за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите 

училища, който министърът на образованието и науката е задължен да внесе за 

одобряване от МС не по-късно от два месеца преди изтичането на сроковете за съставяне 

на държавния бюджет за съответната година.
94

  

Годишните оперативни програми на ФНИ са утвърдени от министъра на 

образованието и науката в условията на липсващ годишен доклад и програма
95

, поради 

непредприети ефективни действия от ръководството на МОН. 

 

Създадената практика не осигурява условия за насърчаване на научните 

изследвания от ФНИ на база извършени анализи за тяхното състояние и развитие и 

предприемане на корективни действия. 

  

2.2.2. Съгласно чл. 28, ал. 1 от Правилника на ФНИ, годишната оперативна 

програма за дейността на ФНИ се приема от ИС на ФНИ до два месеца след приемането 

на ЗДБРБ за сътветната година и се предлага за утвърждаване от министъра на 

образованието и науката. Програмите са приемани със закъснение от ИС на ФНИ,
 

                                                 
89 РМС № 668 от 06.08.2012 г. 
90 Одитнодоказателство № 28  
91 Одитно доказателство № 28  
92 Одитно доказателство № 28  
93 чл. 23 ал. 1 от ЗННИ 
94 чл. 7 ал. 2 от ЗННИ 
95 Одитно доказателство № 28  
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несвоевременно са внасяни в МОН и са утвърждавани в различен срок от министъра на 

образованието и науката.
96

 

 

  Несвоевременното приемане и утвърждаване на годишните оперативни програми 

води до забавяне на сроковете за изпълнение на планираните дейности и влияе негативно 

върху дейностите по насърчаване на научните изследвания и изпълнение на мерките на 

Националната стратегия, изпълнявани от ФНИ. 

 

Забавянето се дължи на предвидения дълъг срок за утвърждаване на годишната 

оперативна програма в рамките на текущата година и липсата на предвиден срок в 

Правилника на ФНИ за представянето на програмата в МОН след приемането й от ИС на 

ФНИ и срок за утвърждаването й от министъра на образованието и науката. 

 

2.2.3. Съгласно УП на МОН
97

 дирекция „Наука“ дава насоки за разработване на 

годишната оперативна програма на ФНИ. Съдържанието на програмата е регламентирано 

в чл. 28 ал. 2 от ПФНИ и включва: брой и наименование/тематични цели на конкурсите за 

осигуряване изпълнението на целите и мерките, заложени в програмата в приетия от МС 

годишен доклад; срок за откриване на всеки конкурс; обща максимална сума за 

финансиране на всеки конкурс; максимален срок за изпълнение на проектите във всеки 

конкурс; показатели за отчитане и оценка на изпълнението на годишната оперативна 

програма и видовете базови организации, чрез които се представляват научните 

колективи. 

Поради неизвършване на мониторинг върху дейността на ФНИ, от дирекция 

„Наука“ не са давани насоки в процеса на тяхното разработване, а становища върху вече 

изготвените от ФНИ оперативни програми за 2013 г. и 2014 г.
98

  

 

Това забавя окончателното изготвяне на програмите, приемането им от ИС на 

ФНИ и утвърждаването им от министъра на образованието и науката. Неоказването 

на своевременно съдействие от МОН влияе негативно върху ефективното 

осъществяване на дейността на ФНИ. 

 

3. Взаимодействие и координация на отговорните структури и звена за 

изпълнение на Националната стратегия 

 

3.1. Съгласно промяната на чл. 8 от ЗННИ, в сила от месец октомври 2010 г., при 

провеждането на държавната политика за насърчаване на научните изследвания 

министърът на образованието и науката се подпомага от Национален съвет за наука и 

иновации, а преди тази промяна – от Национален съвет за научни изследвания. 

 Съставът на Националния съвет за наука и иновации е определен със заповед на 

министъра на образованието и науката от месец септември 2014 г.
99

 Създаденият преди 

действащите разпоредби на ЗННИ Национален съвет на научни изследвания не е 

функционирал от 2007 г., поради неактуализиране на състава му.
100

  

Съветът се председателства от министъра на образованието и науката и включва 19 

членове, представители на други държавни органи, научни организации, висши училища, 

работодателски и неправителствени организации на учените.  

В чл. 9 от ЗННИ са регламентирани функциите на Националния съвет: 

- участва в разработването на Националната стратегия за научни изследвания и 

доклада за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и 

                                                 
96 Одитно доказателство № 31  
97 чл. 46 т. 6  
98 Одитно доказателство № 16  
99 Одитно доказателство № 33  
100 Одитно доказателство № 16  
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висшите училища; 

- дава становище по докладите на научните организации и висшите училища за 

състоянието на научната и изследователската дейност в тях; 

- дава становища за участието на Република България в международното научно 

сътрудничество; 

- изготвя анализ за състоянието на научните изследвания и научното 

сътрудничество на Република България; 

 - по искане на министъра на образованието и науката дава становища и по други 

въпроси, свързани с развитието на научните изследвания. 

За краткия период на функциониране, съветът е провел три заседания, на които са 

обсъдени въпроси, свързани с част от възложените му функции.  

Протоколите от проведените заседания на Националния съвет
101

 са публикувани на 

интернет страницата на МОН в рубриката „НАУКА”, с което е осигурена публичност на 

дейността му. 

Със заповед на министъра на образованието и науката от 2015 г., съставът на 

Националния съвет е актуализиран, поради настъпили структурни и кадрови промени в 

част от институциите с представители в съвета.
102

 

 

Не са създадени своевременно условия за ефективното функциониране на 

Националния съвет за наука и иновации и подпомагането на министъра на 

образованието и науката при провеждането на държавната политика в областта на 

научните изследвания.  

 

3.2. Мерките в Плана за действие към Националната стратегия се изпълняват от 

различни звена и органи от системата на МОН и извън нея. За координиране на 

дейностите по изпълнение и отчитане на изпълнението му не е издадена заповед на 

министъра на образованието и науката или друг вътрешен акт.
103

 Липсва  координационен 

механизъм за проследяване и отчитане на институционално и национално ниво 

изпълнението на Националната стратегия. 

 

В резултат на несъздаден координационен механизъм, не е осигурена информация 

за обобщаване на индикаторите за изпълнение и тяхното отчитане, за предприемане на 

корективни действия и осигуряване на база за изготвяне на следващия план за действие. 

 

3.3. В ЗННИ
104

 е предвидено дейността на ФНИ да се осъществява в координация с 

други финансиращи институции на приложни научни изследвания. През одитирания 

период координация не е осъществявана
105

, поради непредприемане от МОН и ФНИ на 

управленски действия за създаването на механизъм.  

Липсата на координация не решава проблема с разпокъсаното финансиране, 

предоставяно от различни финансови институции в изпълнение на Националната 

стратегия, подобряване съгласуваността на политиките за образование, наука и 

иновации. В резултат на това, не са създадени условия за повишаване на ефективността 

при финансирането на научноизследователската дейност. 

 

3.4. През 2012 г. между БАН и ФНИ е сключен Меморандум за сътрудничество със 

срок от 5 години.
106

 Двете страни се договарят за съвместно сътрудничество при и по 

повод реализацията на научни изследвания в приоритетните области по Националната 

                                                 
101 http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=776 
102 Одитно доказателство № 34  
103 Одитни доказателства № 27 и № 28  
104 чл.13, ал.3 от ЗННИ 
105 Одитно доказателство № 17  
106 Одитно доказателство № 35  

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=776
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стратегия, изграждането на научна инфраструктура, насърчаване на кариерното развитие 

на младите учени и разпространение на научните резултати и постижения на българските 

учени. Страните по споразумението се задължават регулярно да отчитат изпълнението на 

съвместните научни програми и научни разработки, да провеждат срещи минимум на 6 

месеца, съвместно да планират програмно конкурсни схеми за финансиране на научни 

изследвания и др.  

Изпълнените ангажименти по Меморандума се свеждат до подпомагане 

създаването на база данни от кадри с доказан научен капацитет.
107

  

 

Честата смяна на съставите на ИС на ФНИ, персоналните промени в 

управлението на ФНИ и липсата на устойчивост в дейността на ФНИ, затрудняват 

осъществяването на съвместните дейности на сключения Меморандум, поради което 

предвидените ангажименти са частично изпълнени и не допринасят за постигането на 

поставената цел. 

 

4. Създадена организация за мониторинг и отчитане  

 

4.1. Мониторинг и анализ на дейността на Фонд „Научни изследвания“ 

Съгласно УП на МОН дирекция „Наука“
108

 осъществява мониторинг и анализ на 

дейността на ФНИ. При извършен от Звеното за вътрешен одит към МОН одит на 

дирекцията за периода от 2010 г. до 2012 г. е установено, че не е извършван мониторинг 

на дейността на ФНИ. Въпреки дадените препоръки и през следващия период от 

дирекцията не са предприети действия за неговото осъществяване. Изготвен е проект на 

Методика за мониторинг и анализ на дейността на ФНИ, който не е утвърден от 

министъра на образованието и науката.
109

  

 

Неосъществяването на мониторинг и анализ на дейността на ФНИ, 

възпрепятства насърчаването на научноизследователската дейност на научните 

организации и висшите училища.  

 

Липсата на приет Правилник за оценка на научноизследователската дейност на 

научните организации и висшите училища, както и на дейността на ФНИ, поради честата 

смяна и неефективните управленски решения на ръководството на МОН, възпрепятства 

осъществяването на мониторинга. 

 
4.2. Мониторинг и оценка на изпълнението на Националната стратегия 

В Националната стратегия е предвидено извършването на оценка на ефективността 

от изпълнението на заложените цели и мерки от независими външни експерти на 

тригодишен период. Заложени са и индикатори за наблюдение на нейното изпълнение.  

Поради честата смяна и неефективни управленски решения на ръководството на 

МОН, през одитирания период не са предприети действия за осъществяването на 

мониторинг и оценка на изпълнението на Националната стратегия и на тригодишния план 

за действие, както и оценка на въздействието от прилагането на мерките за нейното 

изпълнение.
110,111

 

 

Не са създадени условия за установяването на напредъка по предвидените 

показатели за наблюдение и за оценка на постигнатата степен на ефективност от 

изпълнението на заложените цели и мерки. 

                                                 
107 Одитно доказателство № 36  
108 чл. 46, т. 6 от УП на МОН  
109 Одитно доказателство № 16  
110 Одитно доказателство № 6  
111 Одитно доказателство № 28  
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5. Организация на дейностите по отчитане 

 

5.1. Отчитане изпълнението на Националната стратегия 

В плана за действие за изпълнение на Националната стратегия е предвидено през 

2013 г. да се направи отчет на изпълнението, като основа за изготвяне на следващия план 

за действие.  

Предвидено е до 31 март 2014 г. да се отчетат в МС заложените индикатори за 

изпълнение, а в случай на изпълнение на национални научни програми, отчитане да се 

извърши и пред Народното събрание. 

Не са предприети действия от ръководството на МОН за организиране изготвянето 

на отчети за изпълнението на Националната стратегия в звената и органите в системата на 

МОН и на национално ниво, поради което не е представян в МС отчет на индикаторите за 

нейното изпълнение.
112

 Поради липсата на изготвени и неизпълнявани национални научни 

програми, отчет не е представен и в Народното събрание.
113,114

 

В приетата от МС актуализирана Национална стратегия и Плана за действие към 

нея за периода 2015-2020 г. не е предвидено отчитане на неговото изпълнение. 

 

Липсата на отчитане пред МС, като отговорен орган, проследяващ изпълнението 

на националните стратегии, не осигурява информация за постигнатите резултати от 

заложените мерки, индикаторите за изпълнение, източниците и размера на 

финансиране.  

 

Това се дължи на честата смяна на ръководството и на отговорните длъжностни 

лица от МОН, ангажирани с изпълнението на политиката за развитие на науката и липсата 

на механизъм за координиране на дейностите по изпълнение и отчитане изпълнението на 

Националната стратегия и на Плана за действие.
115

 

 

5.2. Годишно отчитане дейността на Фонд „Научни изследвания“ и БАН 

5.2.1. Съгласно чл. 16 т. 1 от Правилника на ФНИ, управителят на ФНИ изготвя 

годишния отчет за дейността на фонда и го представя на Изпълнителния съвет за 

приемане в срок до 31 март.
116

 След одобряване от ИС, годишният отчет се предоставя на 

министъра на образованието и науката и в сила от 2013 г. се публикува на интернет 

страницата на ФНИ.  

С протоколи от заседания на ИС на ФНИ
117

 са приемани годишни отчети за 

дейността на ФНИ за 2011 г. и 2012 г. Отчетите не са представени за целите на одита.
118

 

Годишен отчет за дейността на фонда през 2013 г. не е внасян за приемане от ИС на 

ФНИ.
119

  

На интернет страницата на ФНИ е публикуван годишен отчет за дейността му през 

2014 г., който не е приеман от ИС на ФНИ. 

 

Не са създадени условия за анализ и оценка на приноса на ФНИ за изпълнение на 

Националната стратегия, както и за осигуряване публичност на неговата дейност. 

                                                 
112 Одитно доказателство № 28  
113 Одитно доказателство № 28  
114 Одитно доказателство № 28  
115 Одитно доказателство № 27  
116 чл. 12 т. 10 от Правилника на ФНИ 
117 Одитно доказателство № 37  
118 Одитно доказателство № 38  
119 Одитно доказателство № 39  
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Причините за това са честата смяна на съставите на Изпълнителния съвет, 

персоналните промени в управлението на ФНИ, както и неизвършването на мониторинг 

от дирекция „Наука“ върху дейността му. 

 

5.2.2. В изпълнение на чл. 3 от Закона за БАН, председателят на Българската 

академия на науките в срок до 30 април на следващата година представя в Народното 

събрание годишен доклад за дейността на БАН, академичните институти и другите 

самостоятелни звена. Докладът следва да съдържа отчет за научноизследователската 

дейност, включително за изпълнение на целите и задачите, определени в Националната 

стратегия, финансовата и международна дейност. 

Годишните отчети са изготвяни ежегодно от БАН. По искане на Комисията по 

образование и наука към Народното събрание, от МОН са давани становища по 

структурата и съдържанието на отчетите и препоръки за тяхното подобряване.
120

 Отчетите 

за 2011 г. и 2012 г. са приети с Решение на Народното събрание и в изпълнение на чл. 3, 

ал. 2 от Закона за БАН са публикувани на интернет страницата на БАН, с което е 

осигурена публичност на дейността му. Отчетът за дейността на БАН за 2013 г. е 

изготвен, но не е разгледан в мандата на 42-то НС.  

Отчетите съдържат значителен обем информация за: най-важните резултати от 

фундаменталните и приложните научни изследвания на Институтите на БАН; 

проблемните области в работата на БАН; издателско-информационна дейност; двустранно 

международно сътрудничество и участие в международни програми. От информацията за 

постигнатите резултати от научните институти не става ясно дали са в резултат от 

реализация на инструментите на Националната стратегия или от заявки на други 

институции и други източници на финансиране. Информацията в годишните отчети не е 

обвързана с целите и задачите, с предвидените мерки и инструменти на Националната 

стратегия. 

 

Начинът на представяне на постигнатите годишни резултати не позволява да се 

оцени степента на участието на БАН при изпълнение на целите и задачите, определени в 

Националната стратегия.  

 

Това се дължи на несъобразяване структурата на годишния отчет с изискванията на 

Закона за БАН. 

 

5.3. Годишни доклади за състоянието и развитието на научните изследвания в 

научните организации и висшите училища и на дейността на Фонд „Научни 

изследвания“ 

Министърът на образованието и науката не по-късно от два месеца преди 

изтичането на сроковете за съставяне на държавния бюджет за съответната година е 

задължен да внесе за одобряване от МС годишен доклад за състоянието и развитието на 

научните изследвания в научните организации и висшите училища.
121

 В съответствие с 

Националната стратегия, докладът следва да съдържа анализ на състоянието на научните 

изследвания и на международното научно сътрудничество и програма за следващата 

година с цели, мерки, финансови инструменти и средства за осъществяването им. База за 

изготвянето на доклада са докладите за състоянието на научноизследователската дейност 

на научните организации и висшите училища и отчетът по програмите и проектите, 

финансирани от ФНИ, предоставени от тях в МОН до края на третото тримесечие на 

текущата година. 

За изготвянето на доклад за двугодишен период 2010 г. и 2011 г., от МОН е 

изискана информация от БАН, ССА и висшите училища по образци, изготвени от 

                                                 
120 Одитно доказателство № 19  
121 чл. 7 от ЗННИ 
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дирекция „Наука“.
122

 Образците съдържат информация за: размера на средствата за 

научноизследователската дейност по източници; разпределение на средствата по научни 

области; възрастова и квалификационна структура на персонала; научно сътрудничество; 

резултати от научната дейност и разпространение на резултатите от 

научноизследователската и художественотворческата дейност. От ФНИ е изискана по 

електронната поща информация за договорите в процес на изпълнение по години и по 

проведени конкурси.
123

  

През 2013 г. от дирекция „Наука“ по същите образци е изискана информация от 

научните организации и висшите училища за целите на годишния доклад за 2012 г. и 

програмата за 2014 г.
124

, а през 2014 г. - за годишния доклад за 2013 г. и програмата за 

2015 г. Не е изисквана информация от ФНИ. 

Изготвянето на годишния доклад за 2010 г. и 2011 г. е възложено на външен 

изпълнител. Поради неспазване на срока за изпълнение на договорените дейности, 

постигнатите резултати са приети от МОН през месец декември 2012 г., след съставянето 

на държавния бюджет за 2012 г.
125

 Докладът не е внасян за приемане от МС.
126

  

 За подготовка на годишния доклад за състоянието на науката и механизъм за 

неговата актуализация за периода 2012-2013 г. са предприети отново действия за 

провеждане на процедура за избор на изпълнител
127,128

. До края на одитирания период от 

МОН не са изготвяни и не са внасяни за одобряване от МС годишни доклади за 

състянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите 

училища.
129 

 

 

  Възприетата практика от дирекция „Наука“ да възлага функцията си по 

изготвянето на годишния доклад за състоянието на научноизследователската 

дейността на научните организации и на дейността на ФНИ на външен изпълнител, 

води до неефикасност и неефективност на осъществяваната дейност.  

 Не са създадени условия за анализ на различните аспекти от дейността на 

науката в България, за извеждане на силните и слабите страни и за посочване на мерки 

за подкрепа на научната дейност и интернационализация на българската наука.  

 Липсата на анализ и отчетност на състоянието и развитието на научните 

изследвания в научните организации и висшите училища не осигурява информация за 

обективно определяне размера на средствата за наука при изготвянето на бюджета на 

МОН за реализиране на политиката за наука, в съответствие с Националната 

стратегия. 

 

 Това се дължи на неприемането на Правилника за наблюдение и оценка на 

нучноизследователската дейност и дейността на ФНИ и несвоевременното създаване на 

Националния съвет за наука и иновации като орган, който следва да участва в 

разработването на доклада за състоянието и развитието на научните изследвания в 

научните организации и висшите училища.  

 

 

 

 

 

                                                 
122 Одитно доказателство № 27  
123 Одитно доказателство № 30  
124 Одитно доказателство № 40  
125 Одитно доказателство № 41  
126 Одитно доказателство № 16  
127 Одитно доказателство № 19  
128 Одитно доказателство № 42  
129 Одитно доказателство № 28  
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Раздел ІІІ. Изпълнение на Националната стратегия 

 

1. Динамичност на научноизследователската дейност 

 

1.1. Финансиране на проекти в приоритетни области на националната 

стратегия 

1.1.1. Фонд „Научни изследвания“ изпълнява мерките на Националната стратегия 

чрез ежегодно планиране на конкурси в годишната си оперативна програма с определен 

срок за откриване, обща максимална сума за финансиране и максимален срок за 

изпълнение на проектите във всеки конкурс. 

През одитирания период конкурсните процедури са открити със заповеди на 

управителя на ФНИ, издадени в рамките на два и повече месеца, след одобряването им от 

ИС на ФНИ.
130

 

С решения на ИС на ФНИ са одобрени методиките за оценка и класиране на 

кандидатстващите за финансиране проекти за всеки отделен конкурс.
131

 Решенията на ИС 

на ФНИ за одобряване на методиката за 2013 г. са взети след, а не преди откриването на 

конкурсната сесия, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от Правилника на ФНИ. 

Условията, редът и критериите за участие и класиране на проектните предложения 

в обявените конкурсни процедури са регламентирани в Насоки за кандидатстване по 

конкурсите, одобрени с решение на ИС на ФНИ.
132

 За одитирания период от ИС на ФНИ е 

възложено на управителя на Фонда да съгласува с МФ Насоките за кандидатстване по 

конкурсните процедури, само за 2013 и 2014 г.
133

  

Съгласуването на Насоките с МФ е задължително, тъй като в тях е посочено 

прилагането:  

- за 2013 г. на Регламент (ЕО) 800/2008 г. от 06.08.2008 г. за деклариране на някои 

категории помощи за съвместими с Общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от 

Договора за създаване на Европейската общност; 

- за 2014 г. на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. от 18.12.2013 г., относно прилагането 

на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de 

minimis.

  

Със становището на МФ се дава оценка за съвместимост на схемите за 

предоставяне на безвъзмездна помощ от ФНИ с критериите на Регламентите. В 

изпълнение на чл. 5 от ЗДП, министърът на финансите е националният орган, който 

отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи на 

национално, областно и общинско равнище, изпраща уведомленията за държавните 

помощи до Европейската комисия и др. Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗДП за 

предоставянето на минимални помощи, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 

№ 1998/2006 на Комисията, ФНИ е администратор на държавни помощи. 

За периода 2009-2013 г. от МФ са изпращани уведомителни писма до ФНИ и МОН 

г. за задължението на Фонда да се регистрира като администратор на минимална помощ, 

съгласно ЗДП и Правилника за прилагане на ЗДП (ППЗДП), както и за изискванията на чл. 

8, ал. 2 от ППЗДП по отношение въвеждането на информацията за отпуснатите 

минимални помощи в Информационната система „Регистър на минималните помощи” на 

МФ.
134

 

                                                 
130 Одитно доказателство № 43  
131 Одитно доказателство № 44  
132 

Одитно доказателство № 45  
133 Одитно доказателство № 45  
размерът на получените минимални помощи от едно и също предприятие за период от 3 (три) последователни данъчни 

години не трябва да превишава левовата равностойност на 200 000 евро. 
134 Одитно доказателство № 46  
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  ФНИ е регистриран в информационната система на МФ на 24.09.2013 г., като е 

попълнен въпросник за отпуснатите помощи за периода 2009–2011 г., съгласно 

изискванията на Регламент de minimis.
135

  

  За периода 2011–2014 г., от управителя на ФНИ са изпратени за съгласуване от 

министъра на финансите само Насоките за кандидатстване за 2014 г. по Конкурс 

„Българска научна периодика” и „Конкурс за финансиране на научни изследвания в 

приоритетни области”.
136

  

  С решения на ИС на ФНИ е утвърдено класирането на проектите от проведените 

конкурсни процедури през 2012 г. и 2014 г., като е определен и размера на финансовите 

средства.
137

 

  Не е проведена конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научно-

приложни изследвания в приоритетни области” за 2013 г., поради установени пропуски 

при утвърждаването на годишната оперативна програма от ИС на ФНИ
138

, както и 

несъгласуването на Насоките за кандидатстване с МФ. От ИС на ФНИ е взето решение за 

нейното закриване. За изпълнение на решението е издадена заповед на управителя на 

ФНИ.
139,140

  

  Допуснатите пропуски в работата на ФНИ, свързани с обявяването и 

провеждането на конкурсните процедури през одитирания период, не водят до 

постигане на резултати с вложените ресурси. 

  Не е осигурена концентрация на ресурси в приоритетните области на научните 

изследвания чрез използване на националните и европейски фондове и подобряване на 

съотношението между институционалното и програмното финансиране. 

Причините за това са: 

- липса на регламентиран срок в Правилника на ФНИ за издаване от управителя на 

ФНИ на заповед за откриване на конкурсните процедури, в следствие на което са издавани 

в рамките на два и повече месеца, след одобряването им от ИС на ФНИ; 

- липса на регламентирана процедура, свързана с разработването и съгласуването 

на Насоките за кандидатстване по конкурсните процедури с министъра на образованието 

и науката и министъра на финансите; 

- неправилни управленски решения и честа смяна на ръководния състав на ФНИ. 

1.1.2. В Годишните оперативни програми на ФНИ са включени за финансиране 

проекти от конкурсни процедури от предходни години, със сключени договори преди 

приемането на Националната стратегия и които продължават изпълнението си през 

одитирания период, представени в таблица № 8:
141,142 

 
Таблица № 8: Финансирани проекти от ФНИ 

Години 
Брой сключени 

договори 

Обща стойност на 

сключените 

договори  

(в лв.) 

Обща стойност на 

изплатените суми 

по договорите  

(в лв.) 

Приключили 

договори 

(брой) 

Договори в 

процес на 

изпълнение 

(брой) 

2008 г. 341 113 774 688  85 798 095  80 261 

2009 г. 338 126 703 465 58 866 141  9 329 

2010 г. 116 9 801 850  8 666 743  12 104 

Общо 795 250 280 003 153 330 979 101 694 
Източник: ФНИ143    

                                                 
135

 Одитно доказателство № 47  
136 Одитно доказателство № 48  
137 Одитно доказателство № 49  
138 Одитно доказателство № 50  
139 Одитно доказателство № 51  
140 Одитно доказателство № 52  
141 Одитно доказателство № 53  
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 Одитни доказателства № 54 и № 53 
143 Одитно доказателство № 54  
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От общо 795 договори със срок за изпълнение до 24 месеца, само 13 на сто са 

приключили, а останалите 87 на сто са в процес на изпълнение на ІІ-ри етап.  

По част от договорите са представени отчети за изпълнението на съответния етап. 

За финансирането на следващи етапи или прекратяване на договорите, от ИС на ФНИ не 

са взети решения, вследствие на което в „текущо състояние” на проектите от 

представената информация от ФНИ е посочено, че се очаква одит и становище от 

финансов контрольор за оценка на отчетите.
144,145

 

В Годишните оперативни програми на ФНИ продължава да се включват за 

финансиране проекти от конкурсни сесии, проведени през периода 2007 - 2011 г.
146

 

 

Неосигуряването на финансови средства от ФНИ възпрепятства изпълнението 

на проектите и отчитането на резултати от научноизследователската дейност с 

вложените за изпълнението им ресурси. 

 

От МФ са дадени многократно указания, изпратени с писма за регистриране на 

ФНИ, като администратор на държавни помощи и съгласуване на Насоките за 

кандидатстване с министъра на финансите, в качеството му на наблюдаващ орган. 

Вследствие от неизпълнението на указанията, от МФ е дадено становище, определящо 

разплащателните схеми на Научни сесии 2008 - 2012 г. за неправомерни по смисъла на 

Регламент (ЕО) 800/2008 г. и ЗДП, и от ФНИ е спряно финансирането на проектите. 

 

1.1.3. През одитирания период от ФНИ са финансирани научноизследователски 

проекти по конкурси „Млади учени”, „Научни монографии, тематични сборници, 

енциклопедии и българска научна периодика”, обявени преди приемането на 

Националната стратегия и „Българска научна периодика” 2014 г., представени в таблица 

№ 9:
147,148

 
 

Таблица № 9: Изпълнение на научноизследователски проекти за периода 2011 г. - 2014 г. 

Години Конкурсна сесия 

Брой 

сключени 

договори 

Обща стойност 

на сключените 

договори  

(в лв.) 

Изплатени суми по 

договорите  

(в лв.) 

Брой 

приключили 

договори 
І-ви етап ІІ-ри етап 

2011 г. 

1. „Млади учени” 119 5 083 000  3 050 431 84 763 0 

2. „Научни монографии, 

тематични сборници, 

енциклопедии и 

българска научна 

периодика” 

268 1 021 720  1 025 114  0 

2014 г. „Българска научна 

периодика” 

88 497 500  497 500   0 

Източник: ФНИ149 

Срокът по сключените през 2011 г. договори за изпълнение на проектите по 

конкурси „Научни монографии, тематични сборници, енциклопедии и българска научна 

периодика” е 8 месеца, а за „Млади учени” е 24 месеца, в рамките на два етапа.  

По конкурсите няма приключили проекти. Проектите са в „процес на изпълнение” 

или в „процес на приключване”.
150

 

                                                 
144 Одитно доказателство № 54  
145 Одитно доказателство № 55  
146 Одитно доказателство № 56  
147 Одитни доказателства № 57 и № 53  
148 Одитно доказателство № 58  
149 Одитни доказателства № 53, № 57 и № 58 
150 Одитно доказателство № 55  
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Не е извършена оценка на публикационната активност на български учени в 

реферирани издания и на научноизслездователската дейност на млади учени, с 

предоставеното финансиране по конкурсни сесии.  

 

Прекратеното финансиране на проектите от ФНИ, вследствие от становището на 

МФ, относно правомерността на представените средства в конкурсните сесии в периода 

2008 г. - 2012 г., е причина за неприключване и отчитане на резултатите от изпълнението 

на договорите, сключени по конкурсни сесии „Научни монографии, тематични сборници, 

енциклопедии и българска научна периодика” и „Млади учени”.
151,152,153

 

 

1.1.4. Финансирането на научноизследователски проекти по приоритетните 

направления на Националната стратегия за периода 2012-2014 г. е представено в таблица 

№ 10. 
 

Таблица №10: Финансирани научноизследователски проекти за периода 2012 г. - 2014 г. 

Години Конкурсна сесия 

Брой 

сключени 

договори 

Обща стойност 

на сключените 

договори  

(в лв.) 

Изплатени суми по 

договорите  

(в лв.) 

Брой приключили 

договори 

І-ви етап ІІ-ри етап 

2012 г. „Финансиране на 

фундаментални 

научни и научно-

приложни 

изследвания в 

приоритетни 

области” 

96 21 718 000  15 202 600  0 0 

2014 г. „Финансиране на 

научни 

изследвания в 

приоритетни 

области” 

114 21 134 098 11 623 754  0 0 

Общо  210 42 852 098 26 826 354 0 0 
Източник: ФНИ154  

 

По конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни 

изследвания в приоритетни области” 2012 г. в края на годината са изплатени средства в 

размер на 70 на сто по договорите само за първия етап. 

По конкурсна сесия „Финансиране на научни изследвания в приоритетни области” 

2014 г. финансирането на класираните проектни предложения е утвърдено
 
с решение на 

ИС на ФНИ от месец декември 2014 г.
155

 И по тази процедура са изплатени авансово 

средства за първи етап. 

 

  Предприетите действия на ФНИ са неефикасни и водят до забавяне 

реализирането на планираните резултати. 

 

1.1.5. По конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни 

изследвания в приоритетни области 2012 г.” са проверени досиета на 23 договора (44 на 

сто) с приключил междинен етап и с дадена оценка „отличен”, „много добър”, „добър” 

или „незадоволителен”. Сключените договори от ФНИ са със срок 24 месеца, в рамките на 

два етапа:
156

 

                                                 
151 Одитно доказателство № 56  
152 Одитно доказателство № 56 
153 Одитно доказателство № 59  
154 Одитни доказателства № 53, № 57 и  № 58  
155 Одитно доказателство № 60  
156 Одитно доказателство № 61  
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 а) От бенефициентите са изготвени научен и финансов отчет за изпълнението на І-

ви етап, представени в срок във ФНИ, съгласно клаузите на договорите. 

б) За резултатите от представените научни отчети (по 23 договора) са изготвени 

оценки от двама рецензенти в съответната научна област - „Експертна карта за научен 

отчет доклад/рецензия” или „Доклад за изпълнението на научен проект”.  

Оценката е формирана, съобразно отчетените резултати от изпълнението на 

работната програма, придружени с копия на публикации или служебни писма за приети за 

печат в първични научни издания с импакт фактор, доклади за участие в различни 

форуми, заявки за патенти и др.  

в) Резултатите с оценките на рецензентите са разгледани от Постоянните научно-

експертни комисии (ПНЕК), създадени по научни области
157

, като са изготвени Протоколи 

с обобщена оценка за изпълнението на междинния етап на 23 договори: с „отличен” – 8; 

„много добър” – 5; „добър” – 3 и „незадоволителен” – 7. 

г) По 13 договори не е изготвено становище с констатации от експерт „финансов 

контрол”, че отчетените от бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по 

договора, са действително извършени, точни и допустими, и за тях има налични и 

достоверни документи, съгласно чл. 14 от Правилата за работа на ПНЕК.  

Вследствие на това по тези договори не е изготвено мотивирано предложение от 

ПНЕК до ИС на ФНИ за финансиране на следващ етап, изменение или прекратяване на 

договора, съгласно чл. 11, ал. 4 от Правилата за работа на ПНЕК. 

д) По 10 договора е изготвено становище с констатации от експерт „финансов 

контрол”. Само по 7 от тях са изготвени мотивирани предложения от ПНЕК до ИС на 

ФНИ за финансиране на следващ етап, изменение или прекратяване на договора. 

e) За приемането на 7 мотивирани предложения на ПНЕК, от ИС на ФНИ са взети 

решения, с които 5 договора са одобрени за финансиране на следващ етап, един от тях е 

върнат за преразглеждане на ПНЕК и по един договор е решено да се прекрати 

финансирането на проекта и неизразходваните средства да се възстановят на ФНИ. 

ж) Постигнатите междинни резултати от изпълнението на дейностите от работните 

програми за първи етап са: 22 публикации в списания с импакт фактор; 2 монографии; 19 

публикации в специализирани издания; 8 научни публикации; защитени 2 дипломни 

работи; резултатите от проектите са представени на 45 научни форуми; направена е една 

заявка за патент.  

От бенефициентите са представени в срок изготвените научен и финансов 

отчет, но от ИС на ФНИ и през 2014 г. не са взети решения за финансиране на следващ 

етап или за прекратяване на договора.  

Забавянето на изготвяне на становище от експерт „финансов контрол“ по 

финансовите отчети на договорите е довело до възпрепятстване на работата на ПНЕК в 

научните области и непредставяне на мотивирани предложения до ИС на ФНИ, за 

финансиране на следващ етап или прекратяване на договорите. 

Честата смяна на ръководния състав на ФНИ и взетите неправилни управленски 

решения възпрепятстват изпълнението на основната функция на ФНИ за финансиране на 

научни изследвания на проектно–конкурсен принцип, което не гарантира ефективност на 

разходите за научни изследвания и не стимулира развитието на науката в приоритетните 

области на Националната стратегия. 

 

1.2. Популяризиране на приноса на българските учени от участието им в 

европейски организации и фондове 

1.2.1.Република България е пълноправен член на Европейската организация за 

ядрени изследвания (ЦЕРН) от юни 1999 г., след ратификация от Народното събрание 

(НС) на Конвенцията на ЦЕРН. С РМС № 354 от 27.05.1999 г., е определено ежегодната 

                                                 
157 Съгласно чл. 1, ал. 1 от Правилата за работа на ПНЕК към ФНИ, научните области са:1. Математика и информатика; 

2. Природни науки; 3. Биология и медицински науки; 4. Селскостопански науки; 5. Технически науки; 6. Обществени и 

хуманитарни науки.  
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вноска за членството на Р България в ЦЕРН да се осигурява с бюджета на МОН за 

съответната година и създаване към министерството на орган за координиране на 

сътрудничеството с ЦЕРН
158

. За периода 2011 г. - 2014 г. от МОН е платен членски внос в 

размер на 15 285 576 лв.
159

 

В изпълнение на РМС № 354 от 27.05.1999 г., от министъра на образованието и 

науката е издадена заповед
160

, с която е възобновена дейността на Комисията за 

сътрудничество с ЦЕРН, функционирала през периода от 2000 г. до 2006 г. В т. 3 от 

заповедта, на комисията е вменено задължение да изготви правилник за дейността си, до 

един месец след първото си заседание.
161

 От Комисията е приет „Правилник за 

организацията и дейността на Комисията за сътрудничество с ЦЕРН“, който не е утвърден 

от министъра на образованието и науката. От Комисията не са изготвяни и годишни 

доклади за дейността й, с което не са спазени изискванията на т. 8 от Правилника.
162,163

 

В експерименти към ЦЕРН участват учени от Института за ядрени изследвания и 

ядрена енергетика при БАН (ИЯИЯЕ - БАН) и СУ „Климент Охридски“, като общият им 

брой е 37. На краткосрочни стажове и квалификации от 2011 до 2013 г. са преминали 

общо 46 учени. Одобрени са 35 млади учени за стипендия към ЦЕРН, а 346 български 

учени са съавтори в съвместни публикации, свързани с експериментите на ЦЕРН.
164

 

1.2.2. В изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Конвенцията на ЦЕРН, Р България участва в 

експеримента CMS, като ратифицира „Меморандум за разбирателство за поддръжка и 

експлоатация на CMS детектора“. От МОН е платена вноска в общия фонд на 

експеримента CMS, само за периода 2011 г. – 2012 г., в размер на 261 204 лв.
165

 

а) За участие в експеримента CMS на ЦЕРН, от Фонд „Научни изследвания“ са 

сключени през 2013 г. два договора за финансиране на научни изследвания, всеки един на 

стойност 390 000лв., със срок за изпълнение 36 месеца, с три етапа по 12 месеца - 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (ИЯИЯЕ - БАН)
166

 и 

Научно изследователски сектор (НИС) при СУ „Св. Климент Охридски“
167

. 

От бенефициентите, са представени в срок, изготвените научни и финансови 

отчети за изпълнението на І-ви етап от проектите във ФНИ. С решения на ИС на ФНИ са 

приети докладите на ПНЕК, в които са дадени „отлични” оценки на изпълнението и е 

одобрено сключването на анекси за финансиране на втори етап по договорите.
168

 

Постигнатите научни резултати от участието на бенефициентите в експеримента 

CMS са публикувани в списания с висок импакт фактор и импакт ранг.
169,170

 

Б) От ФНИ са финансирани два договора за научно изследователски проекти, 

свързани с експериментите ISOLDE и NA61. Договорите са сключени през 2008 г.
171

 и 

2010 г.
172

, като действието и отчитането им е в рамките на одитирания период. 

Изпълнител и по двата договора е СУ „Св. Климент Охридски“, като изплатените средства 

по тях са общо 249 083 лв.  

Получените резултати от участието в експериментите ISOLDE и NA61, са 

публикувани общо в 24 статии на реферирани международни списания.
173,174
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 С членството на България в ЦЕРН е осигурена възможност на българските учени за 

достъп до уникална научна инфраструктура, както и изграждане на широки 

международни контакти с учени от цял свят. През одитирания период български учени 

участват в изпълнението на 4 проекта, във връзка с три експеримента на ЦЕРН. Активно 

участие в научните проекти вземат само учени от ИЯИЯЕ – БАН и от СУ „Св. Климент 

Охридски“, поради специфичния характер на научните изследвания.  

 В Регистъра на научната дейност в Р България не е посочена информация, относно 

изпълняваните проекти по експерименти на ЦЕРН. Не са посочени и данни за научните 

изследвания и резултатите от тях. 

 От дирекция „Наука” не са предприети действия за поддържане на информация в 

Регистъра, с което не е осигурено популяризиране на национално ниво на получените 

резултати от участието на българските научни колективи в трите експеримента на ЦЕРН, 

в областта на атомната и ядрената физика и физика на твърдото тяло. 

 

1.3. Развитие на научния потенциал 

  1.3.1. С двустранните спогодби за научно-техническо сътрудничество се цели да се 

създадат условия за подкрепа на дейности, свързани с международното научно-

техническо сътрудничество на базата на преки контакти между учени и научни колективи 

от университети и научни институции в обществения и частния сектори на страните, в 

съответствие с националните им законодателства. 

 Дирекция „Наука”, съгласно УП на МОН, участва в подготовката на 

междудържавните и междуведомствените споразумения, програми, протоколи и 

неправителствени споразумения за научно-техническо сътрудничество и научен обмен и 

отговаря за изпълнението на задълженията на министерството по двустранните 

споразумения за научно-техническо сътрудничество.
175

  

  В плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за периода 2011-

2013 г. е предвидено да се извърши подготовка, сключване и изпълнение на нови 

спогодби за двустранно научно-техническо сътрудничество с Австрия, Албания, Босна и 

Херцеговина, Молдова, Италия и Турция, в резултат на което да се финансират съвместни 

проекти с партньорските страни.  

През одитирания период е изготвен проект на Споразумение в областта на 

научното и техническото сътрудничество между България и Босна и Херцеговина, което 

не е подписано и не е влязло в сила.
176

 

През 2013 г. от ФНИ са сключени договори само с Австрия, на база на програма за 

сътрудничество. Тези договори не са приключени в рамките на одитирания период, което 

не позволява да се установят постигнатите от реализацията на проектите резултати.177,178  

Поради липсата на ефективна организация в дирекция „Наука“ при изпълнението 

на предвидения инструмент, подготовката и сключването на спогодби с тези страни е 

заложено в Плана за действие за следващия програмен период. 179,180,181 

С неизпълнението на мярката е пропусната възможността за обмен на знания и 

ползването на съвременни научни инфраструктури, както и за разширяване на 

партньорството с европейски и други държави.  

1.3.2. Един от проблемите, поставени за решаване чрез Националната стратегия, е 

изкуственото разделение на науката и висшето образование, налагано от модела на 

научно-иновативната система в страната до 90-те години и трудностите, свързани с 

                                                 
175 чл. 46, т. 21 и т. 22  от УП на МОН 
176

 Одитно доказателство № 1  
177 Одитно доказателство №  3  
178

 Одитно доказателство № 1  
179 Одитно доказателство № 6  
180 Одитно доказателство № 23  
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 Одитно доказателство № 77  



 47 

преодоляване на виждането за университетите като чисто образователни структури. 

Възможно частично решение на този проблем е финансирането на науката в ДВУ по реда 

на Наредба № 9 от 08.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и 

разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на ДВУ 

научна или художествено-творческа дейност (Наредбата).
182

 

Наредбата има за цел предоставяне на финансови средства на конкурсен принцип за: 

- проекти за научни изследвания или художествено-творческа дейност в областите 

на науката или изкуството, в които ДВУ подготвя студенти и докторанти;  

- проекти за подготовка за участие в международни научни програми, 

допълнителна финансова подкрепа към текущи проекти или за художествено-творческа 

дейност, финансирани от национални или международни научни конференции, частично 

финансиране на научни или творчески форуми;  

- провеждане на културни мероприятия - концерти, изложби, постановки и други 

прояви, свързани с художествено-творческата дейност;  

- инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни 

научни изследвания в ДВУ; 

Обобщени количествени данни от отчетите на ДВУ за финансиране на проекти по 

реда на Наредба № 9 за периода 2011 г. - 2013 г. са представени в таблица № 11:
183

 

Таблица № 11: Обобщени количествени данни за финансираните проекти по реда на Наредба № 9  

за периода 2011 г. – 2013 г. 

Наименование на показателите 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Научна тематика    

Брой финансирани проекти в съответствие с утвърдените 

приоритети в ДВУ 

1 521 1 489 1 615 

Участие в научни прояви с цел разпространение на 

постигнатите резултати 

   

Брой форуми (конференции, симпозиуми, фестивали и др.) – 

български и международни 

2 411 1 996 1 946 

Брой участия (доклади, научни съобщения, постери)   5 739 5 986 6 505 

Брой публикации произлезли от разработката, от тях: 5 523 5 342 5 254 

- в български реферирани списания 519 639 695 

- относителен дял от общия брой публикации (в %) 9% 12% 13% 

- в чуждестранни реферирани списания 321 390 401 

- относителен дял от общия брой публикации (в %) 6% 7% 8% 

Брой патенти:    

- подадени заявки (брой) 4 1 9 

- издадени (брой) 3 4 2 

Брой полезни модели и/или нови сортови семена:    

- заявени (брой) 16 7 15 

- издадени (брой) 4 0 1 

Брой художественотворчески прояви 820 444 457 

Персонал, участвал в изпълнението на проектите    

Възрастов профил на изследователите:    

до 35 години 1 451 1 796 1 818 

до 45 години 1 320 1 312 2 081 

до 55 години 1 816 1 550 1 454 

до 65 години 1 335 1 076 1 135 

над 65 години 266 253 231 
Източник: МОН184 

                                                 
182 План за действие за изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания 2011 г.-2013 г., мярка 2 

„Въвеждане на приоритети за научни изследвания”, инструмент за изпълнение „Наредба № 9 от 2003 г. за условията и 

реда за планиране, разпределение и разходване на средствата отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на 

висшите училища научна или художествено-творческа дейност”, индикатори за изпълнение – „На база на индикатори за 

отчет по Наредба № 9” и „Брой финансирани проекти за университетите по приоритените области на Националната 

стратегия за научни изследвания” 
183 Одитно доказателство № 12  
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а) Към края на периода броят на финансираните проекти във висшите училища по 

реда на Наредба № 9 бележи тенденция на увеличение. Всяко ДВУ има определени 

приоритети, съобразени със специалностите по професионалните направления в 

основните области на науката (хуманитарни, природни, обществени и технически)
185

, по 

които са финансирани проектите. 

б) Получените резултати от проектите са отчетени на проведени научни форуми - 

български и чуждестранни (конференции, симпозиуми, фестивали и др). Представянето на 

резултатите е чрез изнасяне на доклади, научни съобщения, постери. За трите години с 

най-много проведени форуми (български и чуждестранни) са СУ „Св. Климент 

Охридски”, Тракийския университет-Стара Загора, Югозападния университет „Неофит 

Рилски”, Технически университет-Габрово, а с най-много изнесени доклади на 

конференции са Университета за национално и световно стопанство и Техническия 

университет - София.  

в) Броят на публикациите, произлезли от реализацията на проектите, бележи 

тенденция на намаление през тригодишния период, но същевременно е регистрирано 

нарастване броя на публикациите в български и в чуждестранни реферирани списания. С 

най-много публикации в тези издания са СУ „Св. Климент Охридски” - 147 публикации 

през 2011 г. и Техническия университет София със 120 и 138 съответно за 2012 г. и 2013 г. 

Относителният дял на публикациите в реферирани издания остава нисък и варира между 9 

и 13 на сто за публикациите в български реферирани списания и между 6 и 7 на сто за 

публикациите в чуждестранни реферирани списания. 

г) Броят на подадените/издадените патенти и на полезните модели е нисък за трите 

години. Основно заявки са подавани от Техническите университети, Медицинските 

университети и СУ „Климент Охридски”. През 2013 г. от Техническия университет – 

Габрово и от СУ „Св. Климент Охридски” са подадени заявки за международен патент. 

д) Наблюдава се активност на изследователите във възрастова група до 35 и до 45 

години и същевременно намаляване броя на участвалите в изпълнението на проектите 

изследователи до и над 55 години.  

 

Реализираните проекти в приоритетните области на ДВУ допринасят за 

развитие на научния потенциал и са насочени към изпълнение на приоритетите в 

Националната стратегия.  

 

Предоставените по реда на Наредба № 9 средства са на конкурсен принцип и чрез 

тях са подкрепени проекти, изпълнявани от ДВУ, както и дейности за популязирането на 

научната или художествено-творческа дейност, присъща за висшето училище. 

 

 1.3.3. За отчитане резултатите на проектите и изразходените средства от ДВУ се 

изисква представяне на шестмесечен и годишен научен и финансов отчети в МОН 

(дирекция „Наука”). В случаите на непредставянето им от ДВУ, министърът на 

образованието и науката предлага на министъра на финансите намаляване на годишната 

субсидия съответно с 5 на сто за непредставен годишен отчет и 2 на сто за непредставен 

шестмесечен отчет.
186

 От министъра на образованието и науката са изготвяни доклади до 

министъра на финансите с информация за висшите училища, спазили сроковете и 

изискванията на Наредба № 9. През тригодишния период са извършени корекции на 

целево отпуснатата субсидия на висшите училища по реда, определен в наредбата
187

, 

извършено е удържане от средствата
188

 на висшите училища неспазили срокове и 

преразпределяне между другите висши училища. Към 30.06.2011 г. и към 30.06.2012 г. при 

                                                                                                                                                             
184 Одитно доказателство № 12  
185 чл. 17 от Закона за висшето образование 
186 чл. 1б, ал. 2 от Наредба № 9 
187 чл. 1б, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 9 
188 чл. 1б, ал. 3 от Наредба № 9 
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извършеното преразпределение, средства са преведени само на ДВУ, с представени най-

добри и пълни отчети, а към 30.06.2013 г. удържаните средства са разпределени между 

всички ДВУ.
189

  

За трите години в представените научни отчети от ДВУ се съдържат констатирани 

проблеми при изпълнението на проектите и предприетите действия за тяхното 

преодоляване.
190

 Посочените проблеми от ДВУ са свързани с: 

а) организацията и навременното стартиране на конкурсната сесия за съответната 

година във висшите училища, неспазването на сроковете за изпълнение на финансираните 

проекти, което се дължи на преподавателската натовареност на участниците в проекта и 

сложната и продължителна процедура, регламентирана в Закона за обществените поръчки 

при закупуването и доставянето на консумативи и техника за изпълнение на проектите; 

б) забавяне при превеждане на субсидията и непроменените й финансови 

параметри за трите години; 

в) изискването на наредбата,
191

 ръководителите на проектите да са хабилитирани 

преподаватели на основен трудов договор във висшето училище, което е неприложимо за 

медицинските университети, тъй като основната част от хабилитираните преподаватели 

по клиничните дисциплини са на основен трудов договор към университетските болници 

и на втори договор към университетите. 

 За проблемите, свързани с организацията и по-доброто администриране на 

проектите, в част от ДВУ са намерени решения чрез внедряване на интегрирана 

информационна система за управление на университетски научно-изследователски 

проекти и чрез актуализиране на вътрешната нормативна база за научно-изследователска 

дейност.  

 Организацията, координацията, контрола и подпомагането на академичния състав 

на ДВУ са възложени на дирекция „Наука” (отдел „Национални научни инициативи”)
192

, 

вкл. и разпределението и контрола на средствата, отпускани по реда на Наредба № 9. През 

одитирания период не са разработени „Правила за разпределение и контрол на средствата, 

отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища 

научна или художествено-творческа дейност”.
193

  

 

Липсват ясно разписани срокове и отговорни длъжностни лица от дирекция 

„Наука“за извършването на мониторинг и контрол при финансирането на проектите. 

Не е извършен цялостен анализ на проблемите, с които се сблъскват висшите училища 

при тяхното изпълнение. Това създава риск за ефективността на целевото финансиране 

на проектите, изпълнявани от висшите училища.  

 

Дължи се на недобрата организация при осъществяване на дейността в дирекция 

„Наука“ и честата смяна на ръководния състав.  

 

1.3.4. Размерът на субсидията за ДВУ и на целевата субсидия по Наредба № 9 са 

показани на фигура № 7. 

Данните за трите години показват, че субсидията на ДВУ, определяна ежегодно със 

ЗДБРБ, бележи тенденция на увеличение. Нарастването на субсидията през 2013 г. спрямо 

2011 г. е със 40 532 600 лв. Същевременно размерът на целевата субсидия по Наредба № 9 

се запазва постоянен и за трите години. 

Средно за периода, делът на целевата субсидия от общия размер на субсидията за 

ДВУ, е само 2,4 на сто. 

                                                 
189 Одитно доказателство № 78  
190 чл. 15, т. 1 от Наредба № 9 
191 Съгласно изискването на Наредба № 9, чл. 3, ал. 1, 
192 Одитно доказателство № 5  
193 Одитно доказателство № 18  
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Фигура № 7: Субсидия на държавните висши училища за периода от 2011 г. до 2013 г. 

   

 
Източник: ЗДБРБ за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и МОН194  

 

1.3.5. Данни за финансирането на проекти по реда на Наредба № 9, са представени 

в таблица № 12:  

 
Таблица № 12: Обобщаващи финансови показатели за проекти по Наредба № 9 

№ Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Обобщени 

данни за 

периода 

1 Субсидия на ДВУ (в лв.) 311 432 200 323 634 300 351 964 800 987 031 300 

2 Целева субсидия по Наредба № 9 (в лв.)  

изплатени към 31.12. 

8 017 865 8 018 865 8 018 865 24 055 595 

3 Дял на целевата субсидия в %  

(р.2/р.1) 

2,6 2,5 2,3 2,4 

4 Брой ДВУ 33 33 33 33 

5 Брой финансирани проекти по Наредба № 9 1 521 1 489 1 615 4 625 

6 Брой ДВУ с привлечени средства 11 9 14 11 

7 Размер на привлечените средства (в лв.) 240 493 2 098 214 1 311 156 3 649 863 

7.1 приходи от реализация на научни продукти, получени въз 

основа на научни проекти 

76 331 80 700 55 935 212 966 

7.2 привлечени средства, в резултат от сътрудничеството с 
български и чуждестранни висши училища, научни институции 

и др. 

164 162 2 017 514 1 255 221 3 436 897 

8 Дял на привлечените средства о от общия размер на 

целевата субсидия 

(р.7/р.2) 

3,0 26,2 16,4 15,2 

9 Средна стойност на 1 финансиран проект в лв.  

(р.2/р.5) 

5 271 5 385 4 965 5 201 

10 Привлечени средства на 1000 лв. целева субсидия в лв. – 

възвращаемост (р.7/р.2) 

29,99 261,66 163,51 151,73 

Източник: ЗДБРБ за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и МОН195  

 

 В резултат на изплатените средства по реда на Наредбата са финансирани общо     

4 625 проекта, а размерът на привлечените средства
196

 е 3 649 863 лв. средно от 11 ДВУ за 

трите години. Делът на привлечените средства от общия размер на целевата субсидия е 

най-нисък през 2011 г., а най-висок през 2012 г. Данните за трите години показват, че 

средната стойност на един научен проект, финансиран с целевата субсидия е 6 852 лв. 

                                                 
194 Одитно доказателство № 13  
195 Одитно доказателство № 12  
196 Приходи от реализация на научни продукти, получени въз основа на научни проекти и Привлечени средства, в 

резултат от сътрудничеството с български и чуждестранни висши училища, научни институции и др. 
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През одитирания период размерът на отчетените привлечени финансови средства на 1 000 

лв. целева субсидия по Наредба № 9 са в широки граници, но най-високи нива се 

регистрират през 2012 г. 

Привлечените средства чрез реализация на научни продукти, получени въз основа 

на научни проекти и в резултат от сътрудничеството с български и чуждестранни висши 

училища, научни институции и др., отнесени към общо изплатените средства по реда на 

Наредба № 9, показват по-висока възвращаемост в края на одитирания период. 

Една част от привлечените средства от ДВУ са от проекти, финансирани по реда на 

Наредба № 9, от които са произлезли нови методики и др. модели, внедрени в реалния 

сектор и от които висшето училище получава приходи. Другата част от приходите са 

формирани от съфинансирането на проекти, реализирани при осъществено 

сътрудничество с български и чуждестранни висши училища, научни организации и др. 

институции. 

 

1.4. Интегриране на българската наука в европейското изследователско 

пространство 

1.4.1. Съфинансирането на проекти по 7РП и програма КОСТ за сътрудничество в 

областта на науката и техниката е инструмент, чрез който се изпълнява мярка 

„Интегриране на българската наука в Европейското изследователско пространство” от 

Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия.
197,198

 

Съгласно УП на МОН, ЗННИ и Правилника на ФНИ, общата координация по 7РП 

и програма КОСТ се извършва от дирекция „Наука”, а съфинансирането на проектите по 

тези програми се осъществява от ФНИ.
199

  

До месец юни 2013 г. проектите по 7РП и програма КОСТ са финансирани от ФНИ. 

През 2013 г. без нормативно основание, на база одобрен от министъра на 

образованието и науката доклад на директора на дирекция „Наука”
200

, е извършена 

промяна в отговорностите на дирекцията, относно финансирането на проекти по 

Рамковите програми на ЕС и двустранното сътрудничество в областта на науката и 

иновациите. Не е издадена изрична заповед за възлагане на новите отговорности на 

дирекцията.
201

 Посоченият в доклада мотив за прехвърляне на отговорностите от ФНИ на 

МОН е неефективност на процедурите по 7РП и програма КОСТ и несъответствие с 

добрите европейски практики, което възпрепятства доброто изпълнение на проектите по 

тях.
202

 Предложено е да се подпишат нови договори или анекси към тях, считано от месец 

август 2013 г.
203,204

 

Със заповеди на министъра на образованието и науката и управителя на ФНИ, е 

определен състава на комисия за приемане от ФНИ на документите по Седма рамкова 

програма и програма КОСТ.
205,206

 С двустранно подписан приемо-предавателен протокол 

от 27.08.2013 г. са приети 148 досиета по сключени договори, 27 искания за 

съфинансиране на проекти по Седма рамкова програма и 2 искания за финансиране на 

проекти по програма КОСТ, съхранявани във ФНИ.
207

  

Приетите досиета от ФНИ не съдържат опис на документите в тях, същите не са 

подредени в хронологичен ред, липсват платежни нареждания за преведени суми по 

договорите, научни и финансови отчети от изпълнението на етапи по договорите, 

                                                 
197 Одитно доказателство № 79  
198 Одитно доказателство № 80  
199 чл. 46, ал. 13 от УП на МОН, чл. 13 ал. 2 т.2 от ЗННИ и чл. 4 от ПФНИ 
200 Одитно доказателство № 80  
201 Одитно доказателство № 81  
202 Одитно доказателство № 80  
203 Одитно доказателство № 80  
204  Одитно доказателство № 82  
205 Одитно доказателство № 80 т. 2  
206 Одитно доказателство № 80 т. 3, т. 4 и т. 5  
207 Одитно доказателство № 80 т. 6  
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сключени допълнителни споразумения.
208

 Не са определени длъжностни лица, отговорни 

за окомплектоването и съхраняването на досиета на сключените договори по проекти на 

ЕК
209

.  

 

 Неопределянето на длъжностни лица, отговорни за администрирането на 

договорите по 7РП и КОСТ, създава предпоставки за неосъществяването на адекватен 

контрол върху изпълнението и отчитането на резултатите от научните проекти. 

 

Вменените нови отговорности на дирекция „Наука“ не са нормативно 

регламентирани, с което е създаден риск за ефективното управление на проектите по 

Рамковите програми на ЕС.  

  

 1.4.2. Финансирането на договори по 7РП, сключени от МОН и ФНИ в периода 

2011-2014 г. е представено в таблица № 13: 
 

Таблица № 13: Изпълнение на договори за национално съфинансиране по 7РП 

 за периода 2011 г. - 2014 г. 

Година 

Брой сключени договори/ 

Допълнителни 

споразумения (ДС) 

Изплатени суми по 

договорите 

(в лв.) 

Брой приключили договори 

2011 г. 25 1 397 036,94  през одитирания период 

няма отчитане на 

заключителен етап по 

сключените договори 

2012 г. 30 1 679 471,17  

2013 г. 2 - 

2014 г. 
43 3 039 641,99  

18 (ДС) 832 963,59  
Източник: МОН

210
   

 

За периода от 01.08.2011 г. до 31.12.2014 г. са сключени общо 118 договора за 

съфинансиране по 7РП, по които има отчитане само на междинни етапи на изпълнение.
 211

  

 

1.4.3. След поемане на цялостното управление на проектите по 7РП от МОН, със 

заповед на министъра на образованието и науката
212

 е определен 19-членен състав на 

Комисия за разглеждане на исканията за предоставяне на национално съфинансиране за 

подготовката и участието на български колективи в научни проекти по 7РП (Комисия по 

7РП) с представители от МОН и от научните среди. Разглеждането на исканията е на база 

разработената Процедура за предоставяне на национално финансиране при подготовка и 

участие на българските колективи по Рамковите програми на ЕС в областта на научните 

изследвания и иновациите. Със заповедта на министъра на образованието и науката са 

утвърдени Правила за организация на работата на комисията. 

С решения на Комисията е определено постъпилите искания, придружени с 

документи по съответния проект да се разглеждат съвместно от двама експерти от 

комисията. От общо 44 искания за съфинансиране на проекти, само 18 са разпределени за 

разглеждане от двама експерти, а останалите 26 - от един експерт
 
.
213

 

Изготвени са от Комисията няколко варианта за изчисляване размера на 

националното съфинансиране. За база е използван типа на проекта според етапа на 

изпълнение. Вариантите не са предложени за утвърждаване от министъра на 

образованието и науката.
214

  

                                                 
208 Одитни доказателства № 80 т. 8 и  № 79 т. 12, б. „А”  
209 Одитни доказателства № 80 т. 7 т. 18 и  № 79 т. 8 и т. 9  
210 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „В“ и т. 16  
211 Одитно доказателство № 13  
212 Одитно доказателство № 79  
213 

Одитно доказателство № 79 т. 6  
214 

Одитно доказателство № 79 т. 4 и т. 5 
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Разпоредбите на чл. 3 от Правилата за организация на работата на Комисията 

изискват подписване на декларации за конфиденциалност и липса на конфликт на 

интереси от представителите на научните среди. Представени са само декларации, 

подписани от трима членове на Комисията.
215

  

 

С допуснатите пропуски на Комисията по 7РП са създадени предпоставки за 

субективно оценяване на исканията за съфинансиране на научните проекти и риск за 

неефективно изразходване на публичните средства.  

 

Причини за това са липсата на нормативно основание за цялостното управление на 

проектите и непълните и неясни регламенти в използваната процедура за предоставяне на 

националното съфинансиране, с което не са създадени условия за ефективното и ефикасно 

изпълнение на възложените отговорности. 

Не е осъществяван текущ контрол върху работата на Комисията по 7РП, като е 

допуснато да не се спазва процеса по разглеждане и докладване на резултатите от 

дейността й пред министъра на образованието и науката. 

 

1.4.4. По предложение от председателя на Комисията по 7РП през 2014 г. от 

министъра на образованието и науката са одобрени два списъка на постъпили искания за 

съфинансиране на текущи и приключили проекти по 7РП.
216

 

 

При проверката на дванадесет досиета, представляващи 29 на сто от 

сключените през 2014 г. договори за национално съфинансиране на текущи проекти 

по 7РП, определени на случаен принцип, е установено: 
а) В досиетата са приложени попълнени от Комисията Експертни карти за 

Техническа оценка за предоставяне на национално съфинансиране на одобрени от ЕК 

проекти за участие по 7РП, от извършена проверка за легитимност на необходимите 

документи за предоставяне на национално съфинансиране. Същите не са утвърдени от 

министъра на образованието и наука.
217

 

В тях е определен размер на националното съфинансиране на проектите, без да е 

посочен кой от разписаните варианти от Комисията по 7РП е използван за неговото 

изчисляване.
218

 Непълното попълване на Експертните карти затруднява контрола за 

правилността на определения размер съфинансиране.  

В прилаганата Експертна карта за техническа оценка на проектите не са 

предвидени реквизити, по които да се извърши оценка за легитимност и съдържание на 

документите, свързани с отчитането на предоставеното национално съфинансиране.
219

 

Липсата на реквизити за проверка на пълнота и достоверност на представените научни и 

финансови отчети за изпълнението на проектите създава риск за тяхното обективно 

оценяване.  

 б) Неразделна част от сключените договори са Работна програма и Предварително 

финансово разпределение за етап 2014 г.
220

 

б1) В Работните програми към девет договора
221

 (със срок за изпълнение до 

29.05.2015 г.), са посочени видовете работи за изпълнение със срок, определен в брой 

месеци, вместо начален и краен срок и съответната година за изпълнение. Това създава 

предпоставки за несвоевременно отчитане на резултатите от проектите. 

                                                 
215 Одитно доказателство № 79 т.7  
216 Одитно доказателство № 83  
217 Одитно доказателство № 79  
218 Одитно доказателство № 79 т. 4  
219 Одитно доказателство № 79 т. 12, буква „Ж”  
220 Одитно доказателство № 79 т. 12, буква „Б”  
221 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „Ба” 
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Видовете работи не са разпределени по етапи на изпълнение и не са посочени 

необходимите средства за тях, което създава предпоставки за повторно финансиране на 

вече извършени дейности в следващ етап от изпълнението на проектите.  

б2) В предварителното финансово разпределение за етап 2014 г. не е посочено 

разпределението на средствата за следващите етапи.  

Във финансовите условия на договорите е определена конкретна сума в размер до 

25 на сто от стойността на признатите разходи по финансовите отчети от ЕК. Договорено 

е средствата да се изплащат поетапно. Предоставеното национално съфинансиране по 

деветте договора
222

 не е изплатено поетапно от МОН, а средствата са преведени 

еднократно на изпълнителите.
223

  

б3) По три договора
224

 със срок за извършване на научни изследвания в частта на 

работната програма на проекта до края на 2014 г., определените средства са изплатени 

еднократно от МОН на изпълнителите.
225

  

б4) В досиетата на 10 договора
226

 не е приложен график за изпълнение на 

проектите.
227

 

б5) По три проекта са сключени договори от МОН
228

, без разглеждане на исканията 

за съфинансиране на проектите от Комисията, с което не са спазени условията на чл. 4,  

ал. 5 от Правилата за организация на работата на комисиите за разглеждане на искания за 

финансиране по рамковите програми на европейската общност за научни изследвания.
229

 

 

Процесът по разглеждане и съфинансиране на проектите по 7РП, след 

прехвърлянето на отговорността по управлението им в МОН е неефективен и 

неефикасен, тъй като са допуснати пропуски и неясноти в работата на Комисията по 

7РП. 

 

Причина за това са непълните и неясни регламенти в използваната процедура и 

образци на документи за предоставяне на националното съфинансиране и липсата на 

осъществен контрол върху работата на Комисията по 7РП. 

 

 1.4.5. При анализа на условията, регламентирани в сключените договори за 

национално съфинансиране на проекти по 7РП, е установено:
230

 

а) В чл. 2 е регламентиран конкретен срок (дата) за извършването на научни 

изследвания в частта на работната програма на проекта. В Раздел VІІ. „Ред за предаване и 

приемане” на договорите, не е регламентиран ред за предаване и приемане на 

извършената работа (отчети съдържащи научна и финансова част), както и не е определен 

конкретен срок (дата) за отчитане на постигнатите резултати от проекта.  

б) В Раздел ІV „Финансови условия”, чл. 6, ал. 1 е регламентирано, че 

„предоставяното финансиране от страна на МОН е определено в размер до 25 на сто на 

признатите разходи по финансовите отчети от ЕК в размер на …”. Посоченото условие не 

съответства на изискванията на Процедурата, определящи размер на националното 

финансиране – до 25 % от общата сума на полученият грант от ЕК за българския 

бенефициент за дейности по научни изследвания и технологично развитие, и до 50 % от 

общата сума на полученият грант от ЕК за българския бенефициент за демонстрационни 

дейност.” 

                                                 
222 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „Ба” 
223 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „Бб”  
224 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „Бв”  
225 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „Бв”  
226 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „В”  
227 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „А” 
228 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „Е” 
229 Одитно доказателство № 79 т. 12, б. „Е”  
230 Одитно доказателство № 79 т. 13  
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в) В чл. 9 е вменено задължение „изпълнителят да отчита изпълнението на задачите 

и получените резултати в срокове съгласно Работната програма. Отчитането е на база 

утвърден отчет от ЕК”. В Работните програми към сключените договори са определени 

срокове за изпълнение на видовете работи (в бр. месеци), но не е посочен срок за отчитане 

на получените резултати от проекта. 

 

Липсата на ясно регламентиран ред в договорите за предаване и приемане на 

извършената работа по научните проекти, както и не определянето на конкретен срок 

за отчитане, създават условия за несвоевременно представяне от бенефициентите на 

научни и финансови отчети за изпълнението на съответния етап.  

 

Вследствие на това, от 8 сключени през 2014 г. договори за национално 

съфинансиране, със срок до 29.12.2014 г., само по един от тях са представени отчети. 

Допуснатите несъответствия се дължат на неизвършен преглед и актуализация на 

формата и съдържанието на договорите, по които е предоставяно национално 

съфинансиране. 

  

1.4.6. С доклади от директора на дирекция „Наука” до министъра на образованието 

и науката е предложено финансиране на общо 18 договора
231

 
232

, сключени от ФНИ в 

периода 2009-2013 г. и отговарящи на изискванията за съфинансиране по 7РП.
233

 

Посочено е, че проектите трябва да бъдат незабавно финансирани, при наличие на 

изискващите се документи и искания за плащания, съгласно условията в действащите за 

този период „Насоки за кандидатстване за съфинансиране на проекти по 7РП” (Насоки по 

7РП) от 2010 г.
234

  

Съфинансирането на следващи етапи от изпълнението на проекти по 7РП по стари 

договори, извършено през 2014 г., е въз основа на одобрени с положителна резолюция от 

министъра на образованието и науката доклади на дирекция „Наука”.  

За разглеждане на исканията за съфинансиране на следващи етапи на научни 

проекти по 7РП, от министъра на образованието и науката не е издадена заповед за 

определянето на комисия за разглеждане и оценка на приложените междинни отчети към 

договорите, и съответно предлагане на финансиране. Не е утвърдена и процедура за 

разглеждане и одобряване на искания за съфинансиране на проекти за втори или следващ 

етап по сключените договори.
235

 

 

1.4.7. При проверката на досиетата на сключените през 2014 г. от МОН 

допълнителни споразумения за национално съфинансиране на втори етап е установено:
236

 

 а) Преди сключването на допълнителните споразумения към осем от договорите не 

са представени от изпълнителите необходимите отчети - по четири от тях
237

 няма 

приложени финансови отчети за направените разходи за изпълнението на първия етап
238

, а 

към други четири договора
239

 не са приложени научни отчети за постигнатите резултати 

за съответния етап.
240

 

 б) От дванадесет бенефициента, преди сключването на допълнителните 

споразумения,
241

 не са представени копия от извлечение по банковата сметка на 

                                                 
231 Одитно доказателство № 79 т. 14 
232 Одитно доказателство № 79 т. 15 
233 Одитно доказателство № 79 т. 14 и т. 15 
234 Одитно доказателство № 79 т. 14 
235 Одитно доказателство № 81 т.т. 5.1. и 5.2. 
236 Одитно доказателство № 79 т. 16  
237 Одитно доказателство № 79 т. 16  
238 Одитно доказателство № 79 т. 16, б. „А” 
239 Одитно доказателство № 79 т. 16, б. „Б”  
240 Одитно доказателство № 79 т. 16, б. „Б” 
241 Одитно доказателство № 79 т. 16, б. „В”  
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организацията им, като гаранция че са получили средства за следващите етапи на 

изпълнение на работната програма от ЕК.
242

 

 в) От сключени дванадесет допълнителни споразумения, със срок на изпълнение, 

който изтича през 2014 г., само по три са представени финансов и научен отчет.
243

  

 

Поради неосъществяване на контрол е допуснато да не се представят отчети от 

бенефициентите, което не позволява текущо наблюдаване на процеса на усвояване на 

средствата, равнището на изпълнение на научните задачи и резултатите от научната 

дейност. Вследствие на това се възпрепятства изготвянето на оценка на качеството на 

изследванията и осигуряването на прозрачност на изразходените публични средства. 

 

Причината за това е липсата на ефективно управление на проектите от ФНИ преди 

предоставянето им в МОН, както и на административен капацитет и на правила за 

разглеждане и предлагане за финансиране на проектите, след прехвърлянето на 

отговорността в МОН. 

 

 1.4.8. На Министерството на образованието и науката е осигурен достъп до 

„Европейската информационна система за проекти и програми за научни изследвания и 

иновации на ЕС (CORDIS)”, която е официалният портал за участие в 7РП и всичко 

свързано с развитието на европейската наука. Система CORDIS съдържа: подробна 

информация за всички изследователски и иновационни дейности на ЕС; цялостната 

документация и онлайн подкрепа за кандидати и участници в конкурсите по 7РП за 

научни изследвания и технологично развитие; база данни от предприятия, търсещи 

партньори; база данни от приключили и актуални европейски проекти и база данни от 

резултати от научни изследвания и други.
244

 

 Достъп с парола до европейската информационна система е предоставен на 

началника на отдел „Транснационални научни инициативи” в дирекция „Наука”.
245

 Няма 

издаден вътрешен акт за определяне на длъжностно лице и дадените му права за достъп до 

система CORDIS
246

. Не са приети правила или процедури, регламентиращи реда за 

ползване и предоставяне на информация от системата.
247

 

 Преди сключването на договорите и допълнителните споразумения за 

осигуряването на националното съфинасиране, от МОН не са използвани възможностите, 

които предоставя система CORDIS за проверка на статуса на съответния проект.
248

 

 

 С включването на МОН към Европейската информационна система CORDIS са 

дадени възможности за достъп до цялата информация за научноизследователска и 

развойна дейност на ЕС, които не са използвани ефективно и пълноценно. В резултат на 

това е пропусната възможността за осъществяване на обратна връзка за получаване на 

информация от базата данни с приключили и актуални европейски проекти и базата 

данни с резултати от научни изследвания, преди подписването на договорите и 

допълнителните споразумения за национално съфинансиране.  

 

Причината за това е липсата на вътрешен акт/заповед на министъра на 

образованието и науката за определяне на длъжностно лице с права за достъп до система 

CORDIS и конкретните му задължения, както и на приети правила или процедури, 

регламентиращи реда за ползване и предоставяне на информация от система CORDIS. 

  

                                                 
242 Одитно доказателство № 79 т. 16, б. „В” 
243 Одитно доказателство № 79 т. 16  
244 Информацията е от интернет  
245 Одитно доказателство № 79  
246 Одитно доказателство № 79  
247 Одитно доказателство № 79  
248 Одитно доказателство № 79  
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1.4.9. За осигуряване на финансирането на научни проекти по програма КОСТ, от 

министъра на образованието и науката е утвърдена „Процедура за предоставяне на 

национално финансиране за участие на български колективи в научни проекти по 

Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и техниката” (Процедура 

по КОСТ).
249,250

  

Със заповед на министъра на образованието и науката е определен 18-членен 

състав на Комисията за разглеждане на исканията за предоставяне на национално 

финансиране за участие в научни проекти по Европейската програма за сътрудничество в 

областта на науката и техниката (Комисия по КОСТ).
251

  

 През 2014 г. са проведени две заседания от Комисията по КОСТ, на които са 

разгледани отчети и искания за предоставяне на национално финансиране по програма 

КОСТ. Одобрените суми по двата протокола от заседанията възлизат на 335 058 лв. за 

следващи етапи и искания за 30 хил. лв. за първи етап.
252,253

 

 Не са подписани от всички членове на Комисията декларации за конфиденциалност 

и липса на конфликт на интереси, с което не са спазени изискванията на чл. 3 от 

Правилата за организация на работата на комисиите.
254,255

 

 В протоколите на Комисията от 30.04.2014 г. и от 25.06.2014 г. не е посочено 

разпределение на отчетите на проектите и исканията за национално финансиране по 

програма КОСТ, между членовете й по компетентност и съобразно техните научни 

области, както и липса на конфликт на интереси.
256

 

 От Комисията по КОСТ не са изготвени мотивирани доклади с предложения за 

национално финансиране, за размера на бюджета на всеки проект, сключване, изменение 

или прекратяване на договора, с което не са спазени изискванията на чл. 4 ал. 5 от 

Правилата за организация на работата на комисиите за разглеждане на искания за 

финансиране по рамковите програми на европейската общност за научни изследвания.
257

  

През 2014 г. от МОН не са извършвани плащания по договори за проекти по 

Европейската програма за наука и технологии КОСТ, поради административни причини – 

забавяне на подготовката на изискуемите тристранни споразумения между МОН, ФНИ и 

изпълнителя – необходим реквизит за легитимиране на прехвърлянето; липса на 

консенсус по отношение на вида на типовия договор и липса на ясно становище за 

осъществяване на финансирането. 

 

Допуснатите пропуски в работата на Комисията по КОСТ, свързани с процеса по 

разглеждане на искания за финансиране и докладване, създава риск за неефективно 

оценяване на представените отчети.  

Не е постигнат ефект от вложения времеви и човешки ресурси за разглеждането 

на отчетите и одобряване на средства за финансиране. С неизвършването на плащания 

по договори по програма КОСТ, от МОН е продължен започнатия от ФНИ процес по 

нефинансиране на проектите. 

 

Причина за това е липсата на юридически механизъм за прехвърлянето през 2013 г. 

на дейностите по КОСТ от ФНИ на МОН, както и на консенсус за финансирането на 

проектите.  

 

                                                 
249 Одитно доказателство № 84  
250 Одитно доказателство № 80 т. 16 
251 Одитно доказателство № 79 т. 1 
252 Одитно доказателство № 80 т. 8.8 и т. 8.9 
253 Одитно доказателство № 80 т. 16 
254 Одитно доказателство № 80 т. 8.7 
255 Одитни доказателства № 80 т. 16 и № 24 т. 3 
256 Одитно доказателство № 80 т. 8.8 и т. 16 
257 Одитно доказателство № 80 т. 8.9 и т. 8.10 
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 1.4.10. При проверката на досиета
258

, с приложени в тях искания за финансиране 

сключени договори с научни колективи, участващи в КОСТ акции и отчети от 

изпълнението на етапи по проектите, е установено: 

а) В досиетата не са приложени графици на проектите и решението на съответния 

тематичен панел на програма КОСТ за приемане на извършената работа и продължаване 

на дейностите на същата акция за следващ период, съгласно изискванията на Процедурата 

по КОСТ.
259

  

б) В част от тях не е приложена информация за работните групи и пакети на 

Акцията, в които българския партньор участва, представен е „неративен отчет” вместо 

„научен отчет”, не е представена финансова обосновка за необходимите средства по 

видове разходи, декларация за очакваното допълнително финансиране, анекси за 

изпълнение на следващ етап.
260

 Допуснато е да се представят документи без подписи 

върху тях, като в един случай липсва подпис на ръководителя на проекта/или 

ръководителя на базовата организация, а в друг липсва подпис на възложителя.
261,262

 

 в) В седем досиета
263

 не са приложени експертни карти за оценка на научния отчет 

от изпълнението на етап на договорите, изготвени от рецензенти на ПНЕК на ФНИ, 

съгласно изискванията на чл. 9 от Правилата за работата на постоянните научно-

експретни комисии към ФНИ (посл. изм. доп. ДВ бр. 49 от 04.06.2013 г.). Проверените 

договори имат изпълнен етап, съгласно условията и сроковете в тях, преди те да бъдат 

предадени от ФНИ в МОН.
264

 Само по един договор
265

 е изготвена експертна карта от 

рецензент на ПНЕК за оценка на научния отчет за изпълнение на първия етап на договора.  

 От Комисията по КОСТ също не е извършена оценка на представените отчети по 

проектите на КОСТ акциите. 

г) От Комисията по КОСТ са изготвени Експертни карти за техническа оценка за 

представяне на национално финансиране на български изследователи, участващи по 

проекти на Европейската програма за наука и технологии - КОСТ, в които не са 

попълнени всички изискуеми реквизити и липсват подписи на председателя на комисията 

и зам. председателя, определени за проверка на изпълнението на проекта. Направените в 

експертната карта оценки на научите отчети по договорите не са достатъчни за целите на 

предлагания размер финансиране.
266

 

 Попълваната Експертна карта за техническа оценка на проектите не е утвърдена от 

министъра на образованието и науката.
267

 

 д) В проверените досиета не се съдържат официални писма, изпратени от 

Комисията по КОСТ до бенефициентите, за представяне на липсващи документи в 

досиетата на договорите с искания за национално финансиране.
268

  

  е) В приетите от ФНИ досиета липсват контролни листа за осъществен 

предварителен контрол за законосъобразност от финансовия контрольор на ФНИ, преди 

поемане на задължение и извършване на разходи, което е индикатор, че тази контролна 

функция не е прилагана.
269

 

 ж) В сключените договори от ФНИ за съфинансиране на научни проекти, е 

определено че в случай на финансови затруднения на Възложителя (чл. 16, ал. 4 от 

договора) се подписват двустранни протоколи за прекратяване или временно спиране на 

                                                 
258 Одитно доказателство № 80 т. 8  
259 Одитно доказателство № 80 т. 8.2 и т. 8.3 
260 Одитно доказателство № 80 т. 9, т. 11, т. 12 и т. 13 
261 Одитно доказателство № 80 т. 10 
262 Одитно доказателство № 80 т. 14 
263 Одитно доказателство № 80 т. 8.5  
264 Одитни доказателства № 80 т. 8.5 и № 13  
265 Одитно доказателство № 80 т. 12  
266 Одитно доказателство № 23  
267 Одитно доказателство № 80 т. 8.6 
268 Одитно доказателство № 80 т. 17 
269 Одитно доказателство № 80 т. 8.11 
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договорите.
270

 Такива двустранни протоколи не са подписани, което води до неспазване на 

сроковете и неосигуряване на средства за финансиране на следващи етапи от 

изпълнението на научни проекти.
271

 

 з) През одитирания период от 16 проекти по КОСТ акции, по 10 от тях са 

представени научни и финансови отчети от изпълнението на етапи, съгласно сключените 

договори.  

Като научни резултати от изпълнението на проверените осем проекти са отчетени - 

регистрирани патенти и полезен модел, научни публикации, резултатите от проекта са 

използвани в защита на дипломни работи и реферати и др.  

 

 Не са създадени условия за осъществяването на ефективно и ефикасно управление 

на проектите по програма КОСТ след приемането им за управление от МОН. 

 

 Неосъществяването на обща координация от дирекция „Наука” по 7РП и по 

програма КОСТ е довело до закъснения и неспазване на договорените срокове, което 

възпрепятства доброто изпълнение на проектите.  

 

2. Интеграция между елементите на триъгълника на знанието образование-

наука-бизнес 

 

 Създаването на национална интерактивна платформа за връзка образование-наука-

бизнес е един от инструментите за изпълнение на мярката „Засилване на интеграцията 

между елементите на „триъгълника на знанието“. Реализиран е чрез изпълнението на 

проект BG051PO001-3.3.05 „Наука и бизнес“ от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. 

Платформата е предвидена като място за среща на науката и бизнеса, с цел 

изграждане на партньорства и съвместна работа по проекти и осигуряване на възможност 

за предлагане на национални научни резултати и виртуална борса за научната продукция. 

С платформата се представя информация за научни области, търсене на научна 

информация, научни организации, бизнес партньори и др. Въведени са данни за 

проведени научни школи и борси за научни идеи и бюлетини за част от научните области, 

част от подкрепени специализирани публикации, които са резултат от изпълнение на 

други дейности от проект „Наука и бизнес“. Осигурена е пряка връзка с данни на НАЦИД, 

Патентното ведомство и Регистъра на научната дейност в България, който не е поддържан 

и не съдържа пълна и актуална информация. 

 Един от индикаторите за измерване подобряването на връзките между партньорите 

в „триъгълника на знанието“ е разработването и реализацията на съвместни идейни 

проекти между научните организации и бизнеса. В изпълнение на мярката в Плана за 

действие за изпълнение на Националната стратегия е предвиден показател за изпълнение 

„съвместни идейни проекти между академията и индустрията“. Конкретна целева 

стойност – 3 съвместни идейни проекта по този индикатор е планиран в програма „Оценка 

и развитие на научния потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-

бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“ от бюджета на МОН 

в програмен формат за 2013 г. До края на одитирания период няма осъществени 

съвместни идейни проекти между научните организации и бизнеса.
272

 

 

Интерактивната платформа е създадена за насърчаване на диалога и обмена на 

информация между научния и бизнес сектори и популяризиране на научни продукти и 

резултати. Липсата на пълни данни в Регистъра за научната дейност и на оценка на 

научноизследователската дейност не осигуряват информация за осъществяване на 

                                                 
270 Одитно доказателство № 80 т. 8.12 
271 Одитно доказателство № 82  
272 Одитно доказателство № 85 
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ефективно партньорство между научните организации и бизнеса, не създават условия 

за реализация на съвместни идейни проекти и възпрепятстват ефективното 

функциониране на изградената платформа. 

 

3. Изграждане на благоприятна среда за научна дейност 

 

3.1. Въвеждане на оценка на научната дейност 

 

Въвеждането на ефективна система за оценка на научноизследователската дейност 

е компонент на всяка съвременна научна политика. Целта е да се наблюдава процеса на 

усвояване на средствата, равнището на изпълнение на научните задачи и резултатите от 

научната дейност.  

3.1.1. В плана за действие е предвидено да се организира независима външна 

оценка на научната дейност на държавните висши училища. 

Въвеждането на система за международна оценка, организирана от МОН и 

включваща наблюдение на организациите, провеждащи изследователски дейности по 

смисъла на ЗВО и институциите, финансиращи научни изследвания, е включено като 

дейност в програма № 13 „Оценка, развитие и съхранение на научния потенциал“ от 

бюджета на МОН в програмен формат за 2011 г. В годишния отчет по програмата към 

31.12.2011 г. няма отчетено изпълнение.  

Извършването на международна оценка на ДВУ не е предвидено в програмните 

бюджети на МОН за следващия тригодишен период.  

В актуализираната стратегия е направена промяна в инструментите за реализиране 

на мярката, като е предвидено въвеждането на международна оценка само на 

организациите, които кандидатстват за публично финансиране на големи изследователски 

проекти.  

Поради неефективни управленски действия не е проведена оценка и извършването 

й не е включено в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за 

следващия програмен период 2015-2020 г. 

 

Не са създадени условия за оценка на цялостния изследователски потенциал на 

българските висши училища, която би послужила като основа за формулиране на 

бъдещите им научноизследователски цели и да оптимизират дейността си.  

 

3.1.2. С изменението на ЗННИ от 2010 г. е въведена нова разпоредба
273

, съгласно 

която министърът на образованието и науката издава правилник за наблюдение и оценка 

на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните 

организации, както и на дейността на ФНИ, с критерии, условия и ред за извършването на 

оценката. Издаването на акт от министъра на образованието и науката е включено като 

инструмент в плана за действие за изпълнение на Националната стратегия. 

В изпълнение на заповеди на министъра на образованието и науката от 2011 г.
274

 е 

изготвен проект на Правилник, който не е одобрен от министъра на образованието и 

науката. През 2013 г. е предложено възобновяване на работата по текстовете на 

правилника.
 275

 До края на одитирания период не е разработен проект на Правилник. Със 

заповед на министъра на образованието и науката от месец декември 2014 г.
 
отново е 

определена работна група за изготвяне проект на Правилник в срок до 31.05.2015 г.
 276,277

 

                                                 
273 чл. 7а 
274 Одитно доказателство № 86  
275 Одитно доказателство № 87  
276 Одитно доказателство № 88  
277 Одитно доказателство № 89  
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Ангажираността на експертите по изготвянето на проекта на Правилника в рамките 

на повече от три години и непостигането на краен резултат е показател за неефективно и 

неефикасно осъществявана дейност.  

 

Не е осигурена възможност за анализ на ефективността на научната дейност и 

предприемането на действия за нейното усъвършенстване, на основата на 

съпоставимост и съизмерване на качеството на научноизследователската дейност със 

световните и европейските стандарти. 

 

Причина за неприемането на правилника е липсата на регламентиран срок в ЗННИ 

за неговото приемане, честата смяна на ръководния състав, както и концептуалните 

различия между отделните структурни звена, ангажирани с изготвянето на правилника.  

 

3.2. Развитие на научната инфраструктура 

3.2.1. Научната инфраструктура обвързва трите ключови фактора, необходими за 

изграждането на динамичен икономически модел на устойчиво развитие и заетост – 

образование, научни изследвания и иновации.  

С РМС № 692 от 21.09.2010 г. е приета Национална пътна карта за научна 

инфраструктура, която има за цел да осигури стратегическото и ефективно развитие на 

науката и иновациите и да повиши конкурентоспособността на научните продукти. 

Националната пътна карта е основа за преговори с международните и европейски 

партньори за бъдещи инвестиции в избрани национални инфраструктурни комплекси, 

които да бъдат част от пан-европейски инфраструктурни мрежи. 

В пътната карта за научна инфраструктура е предвидено участие на България в 5 

европейски проекта и включване на 7 национални инфраструктурни комплекса с 

фундаментално и практическо значение за науката.  

За включените в пътната карта национални консорциуми е предвидено да се 

организират предпроектни проучвания и анализи, на чиято база да бъдат допълнително 

специфицирани типа управление и участие.  

През месец април 2011 г. между МОМН и националните координатори на 

консорциумите са сключени 7 договора за предпроектни проучвания на обща стойност 

525 000 лв., със срок на действие една година.
278,279

 Изпълнението на дейностите от 

работните програми към договорите не е отчетено в договорения срок.
280

 

Към 31.12.2014 г. научни и финансови отчети по договорите за изпълнение на 

предпроектните проучвания са изпратени само от трима координатори на научни 

инфраструктури.
281

 Не е сформирана комисия от МОН за приемане и извършване на 

оценка на резултатите от дейностите, заложени в работните програми към сключените 

договори. Не са предприети действия и не е създаден механизъм за възстановяване от 

координаторите на проекти на неизразходваните средства по сключените договори за 

предпроектни проучвания.
282

  

За 2012 г. и 2013 г. са планирани средства за предпроектни проучвания в размер на 

1 411 382 лв.
283

 Средствата не са изразходени, поради неподписване на допълнителни 

споразумения от страна на МОН за удължаване срока на договорите за предпроектните 

проучвания.  

 

Липсват ефективни действия от страна на МОН за отчитане от 

бенефициентите и оценка на резултатите от предпроектните проучвания на научните 

                                                 
278 Одитно доказателство № 90  
279 Одитно доказателство № 91  
280 Одитно доказателство № 92  
281 Одитни доказателства № 22 и № 92  
282 Одитно доказателство № 92  
283 Одитно доказателство № 13  
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инфраструктури. Това не позволява да се следи степента на готовност за изграждане 

на национални научни инфраструктури.  

 

Причините са неосъществен контрол за изпълнение на дейностите по предпроектни 

проучвания и несъздаването на междуведомствен координационен съвет за изпълнение и 

мониторинг на Националната пътна карта за научна инфраструктура.  
 

3.2.2. Като предварително условие за определяне на приоритетите за следващия 

програмен период по договора за партньорство на РБ с ЕС е извършена актуализация на 

Националната пътна карта за научна инфраструктура.
284

 Целта на актуализацията е да се 

направи оценка на напредъка в изграждането на научноизследователски инфраструктури, 

както и да се включат нови национални научноизследователски инфраструктури. 

 От МОН е създадена организация по актуализация на националната пътна карта.
285

 

Изпратени са писма до научните организации с покана за представяне на проектни 

предложения за актуализиране на националната пътна карта и до координаторите на 

научни инфраструктури, включени в националната пътна карта. От министъра на 

образованието и науката е издадена заповед
286

 за определяне на междуведомствена група 

за преглед и оценка на постъпилите предложения и заповед
287

 за одобряване на 

извършената експертиза от международния експертен панел, извършил оценка на 

проектните предложения, които да бъдат включени в актуализираната Национална пътна 

карта за научна инфраструктура. 

 Актуализираната национална пътна карта за научна инфраструктура е приета с 

РМС № 569 от 31.07.2014 г.  

От седемте научни инфраструктури, включени в националната пътна карта, приета 

през 2010 г., 6 от тях са включени в актуализираната през 2014 г. национална пътна карта. 

3.2.3. България е включена в част от европейските проекти за подготовка и 

изграждане на научноизследователски инфраструктурни комплекси, чрез подписани през 

2011 г. от министъра на образованието, младежта и науката Меморандуми за 

разбирателство. Нашата страна участва в три пан-европейски научни инфраструктури: 

 EURO-ARGO - глобален мониторинг на океаните и моретата; 

 CLARIN - електронни лингвистични модели; 

 BBMRI - европейска инфраструктура за биобанкиране.
288

 

С решение на Европейската комисия от 29.02.2012 г. се създава обща 

инфраструктура в областта на езиковите ресурси и технологиите като консорциум за 

европейска научноизследователска инфраструктура (CLARIN ERIC),
289

 като България е 

включена като пълноправен член. С другите две научни инфраструктури България има 

подписани меморандуми за разбирателство и участва в съвместни проекти, но не като 

пълноправен член. 

  

3.3. Подкрепа за развитие на публикационна дейност 

 

Публикационната активност в реферирани научни издания и бази данни e един от 

индикаторите, измерващ ефективността и резултатите от научните изследвания. 

За популяризиране на резултатите на българската наука, в Националната стратегия 

е заложена мярка укрепване на социалните измерения на науката. Мярката се изпълнява 

                                                 
284 РМС № 668 от 06.08.2012 г. 
285 Одитно доказателство № 93  
286 Одитно доказателство № 94  
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 Одитно доказателство № 96  
289 Източник – Официален вестник на ЕС от 03.03.2012 г. Решение на комисията от 29 февруари 2012 година за 

създаване на обща инфраструктура в областта на езиковите ресурси и технологиите като консорциум за европейска 

научноизследователска инфраструктура (CLARIN ERIC) (нотифицирано под номер C(2012) 1018) (2012/136/ЕС) 
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чрез проект „Наука и бизнес“.
290

 По проекта е изградена „Национална интерактивна 

платформа”, в която се отразяват получените резултати от изпълнението на 

финансираните дейности, с цел тяхното популяризиране.  

Със заповед на министъра на образованието и науката
291

 е утвърдена „Методология 

за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт 

фактор и индексиране на научни издания“. В утвърдената методология е предвидено да се 

подкрепи публикуването на 250 научни разработки. Поради големия интерес към 

конкурсната процедура и наличието на неусвоени средства по проекта, от договарящия 

орган с писмо
292

 е дадено положително становище, конкурса да бъде с постоянен срок на 

кандидатстване до изчерпването на финансовия ресурс. Със заповед на министъра на 

образованието и науката
293

 е утвърдена актуализираната методология.  

За участие в конкурсната процедура за финансова подкрепа на публикации е 

необходимо представяне от кандидатите на документи, доказващи приемането на 

научните резултати за публикуване в реферираните световни бази данни на ISI Web of 

Science или SCOPUS. В базите данни се проследява цитируемостта на научната 

публикация в други научни списания, което повишава значимостта на даденото научно 

списание.  

Към 31.12.2014 г. са проведени осем конкурсни процедури по два модула, като са 

подкрепени общо 335 публикации в специализирани издания. Разпределението на 

подкрепените публикации по модули, е представено в таблица № 14: 
 

Таблица № 14: Проведени конкурсни процедури и подкрепени публикации 

Конкурсни процедури 

Брой 

подкрепени 

публикации 

„Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания 

с импакт фактор“ 
240 

 „Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания 

с импакт фактор и индексиране на научни издания“ (предвидена е подкрепата в научни 

списания 20) 

95 

Общ брой публикации 335 
Източник: МОН294   

Разпределението на публикациите по приоритетни области на Националната 

стратегия и в други научни области е представено в таблица № 15: 
 

Таблица № 15: Разпределение на публикациите по приоритетни направления на 

Националната стратегия 

Публикации 

Брой 

подкрепени 

публикации 

Общо подкрепени публикации 335 

1. По приоритетни области на Националната стратегия: 248 

Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени технологии.   56  

Здраве и качество на живот, биотехнологии и екологични храни.  83 

Нови материали и технологии.  66 

Информационни и комуникационни технологии.  43 

2. Други области: 87 

Източник: МОН 295  
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Вследствие от проведените конкурсни процедури за популяризиране на научните 

резултати е финансирано публикуването на статии в списания с висок импакт фактор, с 

което са създадени условия за разпространение на научните резултати, постигнати от 

български учени. 

От общо 335 финансирани публикации, 74 на сто от тях са по приоритетните 

области на Националната стратегия, а 26 на сто са в други научни области, с което са 

изпълнени в значителна степен заложените индикатори в Плана за действие за изпълнение 

на Националната стратегия. 

В интерактивната платформа на проект „Наука и бизнес“
296

, от МОН е публикувана 

информация само за 13 публикации или 4 на сто от всички подкрепени, което не 

осигурява публичност и информираност на обществото за получените резултати от 

български учени, публикувани в списания с присъден импакт фактор или импакт ранг.  

Незначителният брой на публикациите, отразени в интерактивната платформа на 

МОН е вследствие от неефективната координация и взаимодействие между служителите 

на дирекция „Наука”.  

 

Раздел ІV. Постигнати резултати от изпълнение на целите на Националната 

стратегия  
 

1. Значимост на постигнатите резултати 

 

1.1. През одитирания период са проведени две конкурсни процедури по 

приоритетните области на Националната стратегия
297

: 

1.1.1. Конкурсна процедура „Финансиране на фундаментални научни и научно-

приложни изследвания в приоритетни области” 2012 г. Целта на процедурата е да насърчи 

провеждането на качествени и конкурентоспособни научни и научно-приложни 

изследвания.  

Разпределението на проектните предложения по приоритетни области и по 

организации е представено във фигура № 8: 

Фигура № 8 Разпределение на проектни 

предложения по приоритетни области
298

 

Източник: ФНИ 

По конкурсната сесия са финансирани 

общо 96 проектни предложения, като най - 

голям е броят на финансираните проекти по 

приоритет „Здраве и качество на живота, 

биотехнологии и екологично чисти храни“, 

а най-малък е броят по приоритет „Нови 

материали и технологии“. Преобладаващ е 

броят на проектните предложения, 

спечелени от висшите училища, следвани 

от институтите на БАН. 

Сключените договори за финансиране на 

научни проекти са със срок на изпълнение 

в рамките на 24 месеца и следва да 

приключат към месец декември 2014 г. 

Отчетени са резултати от изпълнението 

само на I-ви етап от проектите.  
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Заложените цели в одобрените проекти за насърчаване на научните изследвания в 

приоритетните области на Националната стратегия не са постигнати.  

Неприключването на проектите в рамките на договорения срок възпрепятства 

изготвянето на окончателна оценка на крайните резултати от изпълнението на 

проектите, на анализ на степента на постигнатите цели и на получените ефекти и 

ползи за обществото.  

 

Това се дължи на неефективното управление на ръководството на ФНИ.  

 

1.1.2. Конкурсна процедура „Финансиране на научни изследвания в приоритетни 

области“ 2014 г. Целта на конкурса е да насърчи провеждане на качествени 

фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в 

приоритетните области на Националната стратегия. 

Разпределението на проектните предложения по приоритетни области и по 

организации е представено на фигура № 9: 

 

 
Фигура № 9: Брой проектни предложения по 

приоритетни области и организации 

Източник: ФНИ 

По конкурсната сесия са 

финансирани 114 проектни предложения, 

като се наблюдава увеличение на 

проектните предложения в приоритетна 

област „Нови материали и технологии“ 

спрямо 2012 г. Значителен остава броят на 

финансираните проекти по приоритет 

„Здраве и качество на живота, 

биотехнологии и екологично чисти 

храни“. Преобладаващ  е броят на 

проектните предложения, спечелени от 

институтите на БАН.  

 

Договорите с бенифициентите за финансиране на научните проекти, са сключени 

от ФНИ през месец декември 2014 г., със срок за изпълнение на 24 месеца. Проектите са в 

начален етап на изпълнение и няма отчетени резултати. 

Причина за забавеното провеждане на конкурсната процедура е несвоевременното 

утвърждаване на годишната оперативна програма, както и определения нов срок за 

оценяване на пректите.  

 

1.1.3. В изпълнение на годишната оперативна програма за 2014 г., от ФНИ е 

проведен конкурс „Научна периодика“. Целта на конкурса е да стимулира и подпомогне 

разпространението на висококачествено научно знание, чрез издаването на рецензирани 

български научни списания. 

Разпределението на проектните предложения по приоритетни области и по 

организации е представено на фигура № 10: 
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Фигура № 10: Брой проектни предложения по 

приоритетни области и организации 

Източник: ФНИ 

Финансирани са 88 проектни 

предложения, като най-голям е броят на 

проектите по приоритет  

„Културноисторическо наследство“, 

следвани от проектите в област „Здраве и 

качество на живота, биотехнологии и 

екологично чисти храни“. Проектните 

предложения на институтите на БАН 

заемат най-голям дял от общо 

финансираните научни проекти.  

Договорите с бенифициентите за 

финансиране на научните проекти са 

сключени от ФНИ през месец декември 

2014 г., със срок на изпълнение на 12 

месеца. Проектите са в начален етап на 

изпълнение и няма отчетени резултати. 

 

Липсата на приключени проекти, финансирани по приоритетните области на 

Националната стратегия, не позволява да се оцени приноса от реализацията на 

проектите за повишаване на конкуретноспособността на българската икономика и 

ползите за обществото. 

 

2. По реда на Наредба № 9, на ДВУ са предоставени целеви средства за присъщата 

им научна и художествено-творческа дейност, които са насочени за реализиране на 

проекти в приоритетни области на Националната стратегия. За получените резултати от 

изпълнението на проектите, от ДВУ са представени отчети в МОН. Данните показват 

теденция на нарастване на броя на публикациите в български и чуждестранни реферирани 

списания, за постигнатите научни резултати от проектите.  

 

3. Неефективното и неефикасно администриране на проектите по Седма рамкова 

програма и по програма КОСТ, довело до забавяне на отчитането на резултатите от 

изпълнението на проектите, затруднява извършването на оценка за приноса на 

българските научни колективи от участието им в  програмите. 

Неизготвянето на анализи за участието на Р България в европейските програми,
299

 

възпрепятства даването на обективна оценка за постигнатия ефект от научните 

изследвания и ползите за българската академична общност и за обществото. 

 

4. Не е създадена организация и не е извършен мониторинг, в резултат на което не 

са сключени спогодби за двустранно научно техническо сътрудничество с държавите, 

определени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия.  

Това възпрепятства сключването на съвместни проекти с партньорските държави за 

разширяване на научния обмен.  

 

5. С членството на Р България в ЦЕРН са дадени възможности на българските 

учени да извършват научни изследвания на високо световно ниво и да изграждат 

международни контакти с учени от цял свят. През одитирания период в ЦЕРН активно 

участват само учени от ИЯИЯЕ – БАН и от СУ „Св. Климент Охридски“. Те изпълняват 

дейности по четири проекта, като отчетените резултати са основно публикации в списания 

с висок импакт фактор и импакт ранг, но липсват данни за получен научен продукт.  

 

                                                 
299

 Одитно доказателство № 1 



 67 

6. По проект „Наука и бизнес“ са дадени възможности на българските учени да 

бъдат подкрепени финансово за публикуване на научни разработки, които се реферират и 

индексират от световната система за рефериране в издания с импакт фактор или импакт 

ранг. В резултат от изпълнението на дейностите по проекта са подкрепени 335 

публикации в специализирани списания, като 74 на сто (248 бр.) от тях са публикации по 

приоритетните области на Националната стратегия. 

Публикуването в интерактивната платформа на проекта, информация само за 13 

публикации, не позволява повишаване на информираността на обществото, относно 

постиженията на науката и иновациите.  
 

От финансираните проекти по проведените конкурсни процедури за насърчаване 

на научните изследвания в приоритетите области на Националната стратегия няма 

отчетени крайни резултати и не може да се определи постигането на заложените в 

тях цели. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Действащата законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща 

насърчаването на научните изследвания, не е изчерпателна и не осигурява в достатъчна 

степен нормативните условия за изпълнение на политиката за развитие на научните 

изследвания, в съответствие с Националната стратегия.  

Водещите институции в системата на МОН не разполагат с достатъчен 

административен капацитет за изпълнение на мерките по Националната стратегия. 

Липсва устойчивост на финансирането на научноизследователската дейност от 

предвидените източници, което възпрепятства изпълнението на Националната стратегия.  

Ниският относителен дял на усвоените средства по годишните оперативни 

програми на ФНИ не осигурява ефективност на разходите за научни изследвания и не 

стимулира качеството на провежданите научни изследвания и конкуренцията между 

научните институции. 

Темпът на нарастване на разходите за НИРД, като процент от БВП, не гарантира 

достигането на заложената цел от 1,5 на сто от БВП до 2020 г.  

 Не е осигурена ефективно действаща информационна система за обезпечаване на 

научната дейност. Информацията в регистъра не е въвеждана и поддържана в 

съответствие с нормативните изисквания, поради което е непълна и не служи за целите на 

адекватно управление. 

Липсата на обезпеченост с вътрешни правила и процедури не допринася за 

ефективното и ефикасно изпълнение на мерките на Националната стратегия. 

Не е създадена организация за годишно планиране на мерките на институционално 

и национално ниво. Несвоевременното приемане и утвърждаване на годишните 

оперативни програми на ФНИ води до забавяне на сроковете за изпълнение на 

планираните дейности и влияе негативно върху изпълнението на мерките на 

Националната стратегия. 

Липсата на взаимодействие и координация между органите в системата на МОН и 

на национално ниво не осигурява спазването на принципа на партньорство между 

институциите при провеждане на политиката в областта на науката и иновациите, като 

един от принципите за реализация на Националната стратегия. 

 Не е създадена организация за мониторинг, оценка и отчитане на изпълнението на 

Националната стратегия, което не позволява да се следи напредъка по индикаторите за 

изпълнение и наблюдение и не осигурява публичност и прозрачност пред обществото на 

резултатите от изразходваните средства за научни изследвания.  

Неефективното управление на ФНИ, като основен финансов инструмент за 

насърчаване на научните изследвания не осигурява динамичност и резултатност на научно 

изследователската дейност, не подпомага концентрацията на ресурси в приоритетните 
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области на научните изследвания, ефективното използване на националните и европейски 

фондове и подобряване на съотношението между институционалното и програмното 

финансиране. 

Дейността по общата координация по рамковите програми на Европейския съюз и 

финансирането на проекти по тях е неефективна и неефикасна и не подпомага 

интегрирането на българската наука в европейското изследователско пространство. 

Непредприетите действия за разширяване на двустранното сътрудничество на 

България с по-голям брой държави ограничават обмена на знания чрез реализирането на 

проекти и ползването на съвременни научни инфраструктури от българските учени. 

 Функционирането на интерактивната платформа е неефективно и не подпомага 

подобряването на връзката образование-наука-бизнес. 

Липсата на ефективна система за оценка на научноизследователската дейност не 

създава благоприятна среда за оценка на научната дейност. 
 

 С пропуските и недостатъците в дейността си структурите в системата на 

МОН не осигуряват ефективното изпълнение на Националната стратегия за 

научните изследвания и не гарантират постигането на стратегическата цел за 

превръщането на българската наука във фактор за развитието на икономика, 

базирана на знанието и иновационните дейности. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

В резултат от извършения одит се дават следните препоръки: 

 1. Министърът на образованието и науката да предприеме действия за: 

1.1. Иницииране на допълнение на ЗННИ с:
300

 

1.1.1. Дефиниция за фундаменталните и приложните изследвания и 

разпространението на научните резултати, попадащи в обхвата на 

научноизследователската дейност. 

1.1.2. Критерии за оценка на изпълнението на научните проекти.  

1.1.3. Определяне на срок за издаване на Правилника за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните 

организации, както и на дейността на ФНИ. 

1.2. Допълване на разпоредбите на проекта на Правилника на ФНИ с определяне 

на:
301

 

1.2.1. Срок за внасяне от ИС на ФНИ на годишната оперативна програма в МОН и 

срок за утвърждаването й от министъра на образованието и науката. 

1.2.2. Съдържание на годишния отчет за дейността на ФНИ. 

1.2.3. Срок за издаване от управителя на ФНИ на заповед за откриване на 

конкурсните процедури, след одобряването им от ИС на ФНИ. 

1.2.4. Процедура по разработване и утвърждаване на Насоките за кандидатстване 

по конкурсните процедури. 

1.2.5. Критерии за оценка на изпълнението на междинните етапи на финансираните 

конкурсни проекти и на окончателните резултати на завършените научноизследователски 

проекти. 

1.2.6. Вида на предвидения за осъществяването от министъра на образованието и 

науката контрол на дейността на ФНИ. 

1.2.7. Дефиниция за фундаментални и приложни научни изследвания, които ФНИ 

подкрепя чрез дейността си. 

                                                 
300 Част четвърта, Раздел I. т. 1, 1.1 
301 Част четвърта, Раздел I. т. 1, 1.2 
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1.3. Разработване на работните планове на служителите на дирекция „Наука“ в 

съответствие с функциите на отделите от функционалната характеристика на 

дирекцията.
302

 

1.4. Утвърждаване на Правила за регламентиране реда на работата в дирекция 

„Наука“ и за предаване и приемане на работа и документи между служителите при 

дългосрочно отсъствие и при напускане на работа.
303

 

1.5. Определяне със заповед на конкретни длъжностни лица за водене и 

поддържане на информацията в регистъра.
304

 

1.6. Осигуряване на механизъм за текущо предоставяне от законово 

регламентираните лица на данните за вписване в регистъра.
305

 

1.7. Въвеждане на регистър от МОН на научното оборудване и да разпореди 

провеждането на инвентаризация.
306

 

1.8. Утвърждаване на: 

1.8.1. Правила и процедури за регламентиране взаимодействието между 

дирекциите в МОН във връзка с подготовката на междудържавните и 

междуведомствените споразумения, програми, протоколи и неправителствени 

споразумения за научно-техническо сътрудничество и научен обмен.
307 

 

1.8.2. Правила за кандидатстване, подбор и изпълнение на съвместни 

научноизследователски проекти за двустранно научно и техническо сътрудничество и 

взаимодействието между дирекция „Наука“ и ФНИ по двустранните споразумения за 

научно-техническо сътрудничество.
308

 

1.8.3. Вътрешен акт за определяне на междуведомствен координационен съвет за 

изпълнението и мониторинга на Националната пътна карта за научна инфраструктура.
309

 

1.8.4. Вътрешни правила за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите 

по научните инфраструктури.
310

 

1.8.5. Правила за координация и финансиране на проектите по Седма рамкова 

програма и програма КОСТ в съответствие със ЗННИ, УП на МОН и ПФНИ.
311

 

1.8.6. Вътрешен акт за определяне на националния координатор по Програма 

КОСТ.
312

 

1.8.7. Правила за работата на членовете и експертите на програмните управителни 

комитети по тематични направления.
313

 

1.8.8. Правила за дейността на националната контактна мрежа и представителите в 

Програмните комитети на Рамковата програма Хоризонт 2020.
314

 

1.9. Изготвяне на годишни оперативни планове на национално ниво за изпълнение 

на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за следващия програмен 

период.
315

 

1.10. Изготвянето на годишен доклад за състоянието на научноизследователската 

дейност и дейността на ФНИ.
316

 

1.11. Създаване на координационен механизъм за отчитане изпълнението на 

Националната стратегия.
317

 

                                                 
302 Част четвърта, Раздел I. т. 2, 2.1 
303 Част четвърта, Раздел I. т.2, 2.3. 
304 Част четвърта, Раздел I. т. 4, 4.1. и Раздел Раздел ІІІ т. 1, 1.2.,п.1.2.2 
305 Част четвърта, Раздел I. т. 4, 4.1. и Раздел Раздел ІІІ т. 1, 1.2.,п.1.2.2., т. 2 
306 Част четвърта, Раздел I. т. 4, 4.3. 
307 Част четвърта, Раздел II. т.1, 1.1. 
308 Част четвърта, Раздел II. т. 1, 1.1 
309 Част четвърта, Раздел II. т.1, 1.2. 
310 Част четвърта, Раздел II. т.1, 1.2. 
311 Част четвърта, Раздел II. т. 1, 1.3. и Раздел III. т. 1.4, п.1.4.1.;1.4.7; 1.4.9. и 1.4.10. 
312 Част четвърта, Раздел II. т. 1, 1.4. 
313 Част четвърта, Раздел II. т. 1, 1.4. 
314 Част четвърта, Раздел II. т. 1, 1.5. 
315 Част четвърта, Раздел II . т. 2, 2.1.1. 
316 Част четвърта, Раздел II . т. 2, 2.2.1. и т. 5, 5.3. 
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1.12. Утвърждаване на механизъм за координация на ФНИ с останалите 

финансиращи институции на приложни научни изследвания.
318

 

1.13. Приемане на Правилник за оценка на научноизследователската дейност и 

дейността на ФНИ.
319

 

1.14. Анализ на постигнатите резултати от изпълнението на проектите по сключени 

договори от конкурсните сесии, проведени в периода 2007 г. – 2011 г., въз основа на който 

да се вземе решение за продължаване или прекратяване финансирането на договорите.
320

  

1.15. Утвърждаване на „Правилник за организацията и дейността на Комисията за 

сътрудничество с ЦЕРН“ и за изготвяне на годишен доклад за дейността й.
321

 

1.16. Утвърждаване на „Правила за разпределение и контрол на средствата, 

отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища 

научна или художествено-творческа дейност”.
322

 

1.17. Определяне на длъжностни лица, отговорни за администрирането на 

договорите, сключени по проекти на Седма рамкова програма и програма КОСТ, както и 

за окомплектоването и съхраняването на досиетата им.
323

 

1.18. Регламентиране в договорите на:
324

 

 1.18.1. Конкретния размер на средствата за целия период на договора и размера на 

средствата за съответните етапи на изпълнение. 

 1.18.2. Конкретните дати за изпълнение на извършените дейности. 

 1.18.3. Конкретен срок (дата) за отчитане на получените резултати от проекта. 

18.4. Реда за предаване и приемане на извършените научни дейности и финансови 

разходи. 

1.19. Издаване на вътрешен акт за регламентиране ползването и предоставянето на 

информация от система CORDIS(еСОRDA), както и да определи длъжностните лица с 

права за достъп и определи конкретните им задължения.
325

 

1.20. Утвърждаване на Правилник за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните 

организации, както и на дейността на фонд "Научни изследвания".
326

 

1.21. Определяне на механизъм и възстановяване на неизразходените средства от 

координаторите по сключените договори за предпроектни проучвания по Националната 

пътна карта в бюджета на МОН.
327

  

 

2.Управителят на Фонд „Научни изследвания“ да предприеме действия за:  

2.1. Внедряване на информационна система за кандидатстване и управление на 

проекти, финансирани от ФНИ.
328

 

2.2. Провеждане на инвентаризация на научното оборудване и въвеждане на 

данните в регистър на научното оборудване.
 329

 

2.3. Актуализиране на прилаганите вътрешни правила в съответствие с 

разпоредбите на новия Правилник на ФНИ след неговото приемане.
330

 

                                                                                                                                                             
317 Част четвърта, Раздел II . т. 3, 3.2. 
318 Част четвърта, Раздел II . т. 3, 3.3. 
319 Част четвърта, Раздел II . т. 4, 4.1. 
320

 Част четвърта, Раздел III. т. 1, 1.1.п. 1.1.2. 
321 Част четвърта, Раздел III. т. 1, 1.2, п. 1.2.1. 
322 Част четвърта, Раздел III. т. 1, 1.3, п. 1.3.3. 
323 Част четвърта, Раздел III. т. 1,4, п. 1.4.1. 
324 Част четвърта, Раздел III. т. 1,4, п. 1.4.5. 
325 Част четвърта, Раздел III. т. 1.4, п. 1.4.8. 
326 Част четвърта, Раздел III. т. 3, 3.1, п. 3.1.2. 
327 Част четвърта, Раздел III. т. 3.2, п. 3.2.1. 
328 Част четвърта, Раздел I. т. 4, 4.2. 
329 Част четвърта, Раздел I. т. 4, 4.3. 
330 Част четвърта, Раздел II. т. 1, 1.9. 
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2.4. Да утвърди правила/процедури за предаване и приемане на работата и 

документите между служители при дългосрочно отсъствие и при напускане на работа, 

както и при прекратяване на договорни отношения с външни организации.
331

 

 

3. Председателят на БАН: 

3.1. Съвместно с управителя на ФНИ да предприеме действия по изпълнението на 

сключения Меморандум за сътрудничество.
332

 

3.2. Да се създаде организация за включване в годишния доклад на БАН, като част 

от отчета за научноизследователската дейност, на анализ относно приноса на БАН за 

изпълнението на целите и задачите, определени в Националната стратегия за научни 

изследвания.
333

 

 

На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от 

получаването на одитния доклад министърът на образованието и науката, управителят на 

Фонд „Научни изследвания“ и председателят на Българската академия на науките да 

предприемат мерки за изпълнение на препоръките и да уведомят писмено за това 

председателя на Сметната палата. 

Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната 

палата с Решение № 112 на Сметната палата от 30.07.2015 г. (Протокол № 20).  

В подкрепа на констатациите са събрани 102 броя одитни доказателства, които 

заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се 

намират в Сметната палата на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
331 Част четвърта, Раздел I. т. 2, 2.4. 
332 Част четвърта, Раздел II. т. 3, 3.4. 
333 Част четвърта, Раздел II. т. 5, 5.2.2. 
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ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0700010614 

№  Приложение 
Брой 

страници 

1 Одитни въпроси, критерии и показатели за оценка  3 

2 

Планирани и усвоени средства по мерки и инструменти в 

Плана за действие за изпълнение на Националната 

стратегия за научни изследвания 

2 
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ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0700010614 

№ Одитни доказателства 
Брой 

страници 

1 
Отговор на МОН изх. № 94-2150 от 20.02.2015 г. т. 3, с 

приложения 
24 

2 Заповед № РД 09-1245 от 13.08.2014 г. 2 

3 
Доклад № 80810-248 от 10.12.2014 г., доклад № 808101-104 от 

01.12.2014 г. и Заповед № РД 09-1976 от 17.12.2014 г. 
6 

4 
Справка за служители в дирекция „Наука” в МОН към 31.12.2014 

г. 
3 

5 
Длъжности характеристики, индивидуални работни планове и 

Функционална характеристика на дирекцията от 2010 г. 
80 

6 

Писмо № 80810-217 от 22.08.2014 г.-т. 4.1, доклад № 80810-86 от 

08.07.2013 г. от директора на дирекция „Наука”, Заповед № РД-09-

909 от 08.08.2013 г. на министъра на образованието и науката, 

Заповед № РД 01/58 от 02.08.2013 г. на управителя на ФНИ, 

Приемо-предавателен протокол от 27.08.2013 г. 

14 

7 Длъжностна характеристика на старши експерт от ФНИ 3 

8 
Писмо изх. № № 02/7 от 02.10.2014 г. на ФНИ т.6, Договор № 

Д001/355 от 11.10.12013 г. 
8 

9 Докладна записка от управителя на ФНИ от 2014 г. и протоколи 7 

10 
Заповед № РД01/69 от 25.11.2014 г. на управителя на ФНИ и 

длъжностно щатно разписание 
3 

11 Годишни отчети на БАН за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. – 1 бр. диск 3 

12 
Годишни доклади по Наредба № 9 за 2011 г., 2012 г., 2013 г. с 

приложения 
80 

13 
Отговор на МОН изх. № 94-24-342 от 19.12.2014 г., т. 1, с 

приложение 
10 

14 Констативен протокол № 6 от 17.02.2015 г., с приложения 14 

15 
Писмо на МОН 9107-54 от 22.03.2012 г. до научни институти и ВУ 

и отговори. 
15 

16 Писмо № 80810-213 от 01.08.2014 г. 10 

17 Отговор на ФНИ изх. № 02/1 от 02.02.2015 г., т. 3 53 

18 Констативен протокол № 4 от 16.02.2015 г. с приложения 25 

19 

Отговор на МОН № 94-18412 от 15.09.2014 г. т. 6, Вътрешни 

правила за кандидатстване, избор и изпълнение на съвместни 

научноизследователски проекти за двустранно научно и 

техническо сътрудничество и приложения 

32 

20 Протокол 43 от 24.09.2014 г. от заседание на ИС 11 

21 Отговор на ФНИ изх. № 02/11 от 3 декември 2014 г. 2 

22 Отговор на МОН № 94-21026 от 29.10.2014 г. с приложения 10 

23 Отговор на МОН изх. 94-23489 от 17.12.2014 г. с приложения 46 

24 Писмо изх. № 94-23028 от 09.12.2014 г. т. 8 4 

25 Протокол 9 от 10.06.2013 г. 5 

26 

Указания за отчитане на договорите от конкурсна сесия за 2011 г.  

„Българска научна периодика и Научни монографии, тематични 

сборници, справочници, енциклопедии“ и Указания за отчитане на 

договорите от конкурсна сесия „Финансиране  на фундаментални 

научни и научно-приложни изследвания в приоритетни области за 

2012 г.“ 

11 
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27 
Отговор на МОН изх. № 94-20353 от 14.10.2014 г., т. 2 с 

приложения 
25 

28 Констативен протокол № 3 2 

29 Отговор на МОН изх. № 94-18412 от 17.09.2014 г. с приложение 29 

30 
Отговор на МОН изх. № 94-22567 от 25.11.2014  г. , т. 2.1. с 

приложения 
8 

31 

Писмо № 07-94 от 27.08.2014 г. за утвърждаване на ГОП 2014 г.; 

Заповед № 693 от 09.05.2014 г. за утвърждаване на ГОП за 2014 г.; 

протокол № 7 от 07 май 2013 г. на ИС на ФНИ; доклад № 

800636/20 от 14.05.2012 г. и ГОП за 2012 г. и Доклад № 0409-38 от 

16.08.2011 г. и ГОП за 2011 г. 

31 

32 
Доклади № 1106-19 от 10.05.2013 г. и № 07-41 от 22.04.2014 г. със 

становище по ГОП за 2012 и 2013 г. 
7 

33 
Заповед №  РД 09-1450 от 17.09.2014 г. на министъра на 

образованието  и науката 
2 

34 Отговор № 94-23492 от 09.12.2014 г. с приложения 16 

35 Меморандум за сътрудничество  между БАН и ФНИ 3 

36 Отговор на Евдокия Пашева от БАН 1 

37 
Протокол № 3 от 12 март 2012 г. на ИС на ФНИ и протокол № 4 от 

01.04.2013 г. от заседание на ИС на ФНИ 
8 

38 
Отговор на ФНИ изх. №04-09/111 от 13.08.2014 г. т.2, 3 и 4  № 02/4 

от 30.07.014 г. т.2 
6 

39 Протокол № 27 от 16 април 2014 г. 4 

40 Писмо изх. № 9104-74 от 28.08.2013 г. 9 

41 
Договор № Д01-111 от 27.03.2012 г. между МОМН и Агенция 

Стратегма ООД 
7 

42 Доклад № 80810-136 от 02.07.2014 г. 10 

43 

Заповеди за откриване – № РД01-40 от 31.08.2011 г. и № РД01-41 

от 31.08.2011 г. конкурс - 2011 г., з-д № РД01/0050 от 29.05.2012 г. 

конкурс - 2012 , № РД01/40 от 23.05.2013 г. конкурс – 2013 г., № 

РД01/27 от 16.06.2014 г. и № РД01/51 от 26.08.2014 г. конкурс 2014 

г. 

25 

44 

Протокол № 6 от 11.05.2012 г., Протокол № 9 от 10.06.2013 г., , 

Протокол № 32 от 20.05.2014 г. и Протокол № 39 от 12.08.2014 г. 

за одобряване на Методики  

35 

45 

Протокол № 6/11.05.2012 г. - ОД № 44, Протокол № 12 от 

16.07.2013 г., Протокол № 13 от 18.07.2013 г., Протокол № 33 от 

06.06.2014 г. и Протокол № 37 от 21.07.2014 г., Протокол № 12 от 

16.07.2013 г., Протокол № 33 от 06.06.2014 г.) за одобряване на 

Насоки за 2012 г., 2013 г., 2014 г. 

41 

46 Писма на МФ за периода 2009-2013 г. 38 

47 
Справка от регистъра за права за достъп до регистра и попълнен 

въпросник по регламент de minimis 
8 

48 
Писма  Изх. № 0416/27 от 12.08.2014 г. и № 0416/16 от 18.06.2014 

г. 
4 

49 
Протокол № 10/28.11.2011 г. , Протокол № 11/09.11.2012 г., 

Протокол № 48/25.11.2014 г. и Протокол № 47/19.11.2014 г. 
29 

50 

Протокол № 6/22.04.2013 г., Протокол № 8/20.05.2013 г., Протокол 

№ 9/10.06.2013 г., Протокол № 10/24.06.2013 г., Протокол № 

19/20.11.2013 г. -  Актуализиране на ГОП за 2013 г.  

14 

51 Доклад № 80/472 от 26.09.2013 г. на управителя до ИС на ФНИ 3 

52 Заповед № РД01/26 от 12.06.2014 г. на управителя на ФНИ 1 
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53 Писмо Изх. № 02/5 от 04.09.2014 г. от ФНИ  1 

54 

Справка за действащите проекти/договори от конкурси, проведени 

преди приемането на НСНИ и продължили изпълнението си през 

одитирания период от 01.08.2011 г. до 31.12.2014 г. 

64 

55 Писмо Изх. № 02/9 от 15.10.2014 г. 3 

56 
Писмо Изх. 0409/56 от 08.05.2014 г. на ФНИ до МОН и писмо № 

0103-325/26.05.2014 г. до МС 
8 

57 

Справка за изпълнението на проектите, финансирани въз основа на 

схеми за финансиране на научни изследвания за периода от 

01.08.2011 г. до 31.12.2012 г. и ОД № 53 (писмо Изх. № 02/5 от 

04.09.2014 г. от ФНИ) 

46 

58 
Писмо Изх. № 02/3 от 11.02.2015 г. на ФНИ със Справка за 

сключените договори по проведени конкурсни сесии през 2014 г. 
24 

59 Становище № 0201-349/28.05.2014 г. на МФ 2 

60 Протокол № 49/04.12.2014 г. 4 

61 Протоколи от ПНЕК, становища с оценки от рецензенти 118 

62 Решение № 354 от 27.05.1999 г. на МС 2 

63 справка за изплатени суми към ЦЕРН и CMS от отдел ССД 10 

64 Заповед  № РД09-1170/13.09.2013 г. 3 

65 

Протокол № 2 от 14.03.2014 г. от заседание на Комисията за 

сътрудничество с ЦЕРН и Правилник за организацията и дейността 

на Комисията за сътрудничество с Европейската организация за 

ядрени изследвания (ЦЕРН) 

6 

66 Констативен протокол № 7 от 19.02.2015 г. 1 

67 
Доклад № 80810-263 от 18.12.2014 г. на директора на дирекция 

„Наука”  
2 

68 Договор № ДЦЕРН 01/2 от 27.08.2013 г. с ИЯИЯЕ-БАН 18 

69 Договор № ДЦЕРН 01/3 от 27.08.2013 г. с НИС при СУ 16 

70 Решения на ИС с № 52/ 17.02.2015 г. и № 45/28.10.2014 г. 12 

71 
Рецензия на научен отчет по договор № ДЦЕРН 01/2 от 27.08.2013 

г. 
4 

72 
Рецензия на научен отчет по договор № ДЦЕРН 01/3 от 27.08.2013 

г. 
3 

73 Договор № ДО 02-219/17.12.2008 на стойност 117 833 лв. 18 

74 Договор № ДДВУ 02/19 от 20.12.2010 г. на стойност 131 250 лв. 19 

75 Рецензия на научен отчет по договор № ДО 02-219/17.12.208 г. 3 

76 
Рецензия на научен отчет по договор № ДДВУ 02/19 от 20.12.2010 

г. 
5 

77 
РМС № 373 от 30.10.2014 г., План за действие към  актуализирана 

НСНИ - т. 1.3.10 
21 

78 Отговор № 94-23029 от 08.12.2014 г. 6 

79 Констативен протокол № 1/09.02.2015 г. с приложения 468 

80 Констативен протокол № 2/11.02.2015 г. с приложения 217 

81 Писмо № 94-23272/11.12.2014 г., т. 6 4 

82 
Доклад вх. № 80/252 от 20.06.2013 г. на проф. Казаков, нещатен 

сътрудник на ФНИ за 7РП на ЕК 
4 

83 

Доклад с № МОН-139/04.06.2014 г. от председателя на комисията 

до министъра, Доклад № 80810-172/02.07.2014 г. от директора на 

Д-я „Наука” до министъра 

8 

84 
Доклад № 80810-122/03.06.2014 г. от директора на дирекция 

„Наука”, с приложени № 3 
8 

85 Отговор на МОН изх. № 94-3236 от 26.02.2014 г. таблица № 2 15 
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86 
Заповед № РД 09-190 / 10.02.2011 г. и Заповед № РД 09-340 / 

01.03.2011 г., Доклад № 808101-4 от 13.07.2011 г. 
7 

87 Доклад № 80810-165 / 19.06.2013 г. 3 

88 Доклад № 80-1505 / 01.12.2014 г. 9 

89 Заповед № РД09-1935 / 10.12.2014 г. 2 

90 
Доклад № към 80810-217 / 22.11.2010 г., Доклад № 80810-0007 / 

12.01.2011 г. 
8 

91 Договори за предпроектни поучвания - 2 броя  15 

92 Констативен протокол № 5 от 17.02.2015 г. 2 

93 
Доклад № 80810-127 / 31.05.2013 г. писма до БАН, ССА зам. 

ректорите на ДВУ, коорденаторите на научни инфраструктури 
25 

94 Заповед № РД09-553/10.04.2014 г. 3 

95 Заповед № РД09-1163 / 29.07.2014 г. 5 

96 

Отговор № 94-1647 от 30.01.2015 г. и меморандуми за 

разбирателство за изграждане на европейска изследователска 

инфраструктура 

20 

97 
Заповед № РД 09-752/14.06.2011 г. и заповеди за измемение на 

заповедта 
11 

98 Заповед № РД 09-1526 / 24.10.2011 г. и методология 8 

99 
Писмо 80811-352 от 06.07.2012 г., Писмо № МОМН-19 от 

28.06.2012 г. Доклад № МОМН -30 от 26.07.2012 г. 
5 

100 Заповед № РД 09-1443/20.09.2012 г. и методология 8 

101 Разпечатка портал „Наука -бизнес” 1 

102 Писмо на ФНИ изх. № 02/4 16.02.2015 г. с приложения справки 43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ОДИТНИ ВЪПРОСИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА  

 

 

Основен въпрос: Осигуряват ли чрез дейността си структурите в системата на МОН 

ефективното изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания? 

 

 

                                                                                                                                             

Специфични 

въпроси 

Критерии за оценка Показатели 

1 2 3 

1. Създадени ли са 

подходящи  условия 

за изпълнение на 

НСНИ? 

Нормативна и ресурсна 

осигуреност  

1.Нормативна база, осигуряваща 

изпълнението на НСНИ 

 

 2. Човешки ресурси: 

2.1. Административен капацитет за 

изпълнение на НСНИ.  

2.2. Възрастова и квалификационна 

структура на учените в организациите 

за научна дейност (БАН и ДВУ). 

 3. Финансови ресурси: 

3.1. Структура на източниците.   

3.2. Равнище и динамика на 

бюджетните средства за НСНИ.  

3.3.  Динамика на относителния дял на 

разходите за научноизследователска и 

развойна дейност в БВП.  

 

  4. Информационни ресурси: 

4.1. Съответствие на поддържането на 

информация с нормативните 

изисквания. 

4.2. Пълнота на поддържаната 

информация.  

2. Допринася ли 

организацията на 

дейностите на 

отговорните 

институции за 

изпълнение на 

НСНИ?  

 

 

 

  

 

 

 

 

Институционална 

организация  

1. Вътрешни правила и процедури: 

за обезпечаване дейността на 

отговорните институции за изпълнение 

на НСНИ.  

 2. Планиране на дейностите за 

изпълнението на НСНИ: 

2.1. Годишни планове  за изпълнение 

на тригодишния план за действие на 

НСНИ.  

2.2. Годишни оперативни програми на 

ФНИ.  

2.3.  План за действие за следващия 

програмен период. 

 3. Взаимодействие и координация на 

отговорните структури и звена:  
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 3.1. Създаден и функциониращ 

Национален съвет за наука и иновации. 

3.2. Механизми за взаимодействие и 

координация между структурите и 

звената, отговорни за изпълнението на 

НСНИ. 

Мониторинг, оценка и 

отчитане изпълнението 

на НСНИ  

 

4. Мониторинг и оценка: 

4.1. Мониторинг и анализ на дейността 

на ФНИ.  

4.2. Мониторинг и оценка на 

изпълнението на НСНИ. 

5. Отчитане изпълнението на НСНИ: 

5.1. Годишни отчети за дейността на 

БАН и ФНИ. 

5.2. Отчет за изпълнението на НСНИ. 

5.3. Годишни доклади за състоянието и 

развитието на научните изследвания в 

научните организации и висшите 

училища и за дейността на ФНИ. 

3. Извършените 

дейности по 

изпълнение на НСНИ 

постигат ли  

очакваните 

резултати?  

 

Динамичност на научно 

изследователската 

дейност 

2. Финансиране на проекти в 

приоритетни области: 

1.1. Проведени от ФНИ конкурси.  

1.2. Приключили проекти и резултати 

от изпълнението им. 

2. Популяризирането на приноса на 

българските учени от участието им в 

европейски организации и фондове: 

2.1. Брой учени работещи в ЦЕРН. 

2.2. Брой експерименти, финансирани 

проекти и публикации с българско 

участие. 

3. Развитие на научния потенциал: 

3.1.Приключени проекти на ДВУ за 

научна или художествено-творческа 

дейност и резултати от изпълнението 

им.  

3.2. Приключени  проекти и отчетени 

резултати по спогодби за двустранно 

научно-техническо сътрудничество. 

4. Интегриране на българската наука в 

европейското изследователско 

пространство: 

4.1. Приключени проекти по Седмата 

рамкова програма и резултати от 

изпълнението им. 

4.2. Приключени проекти по програма  

КОСТ и резултати от изпълнението им. 

 

 

 

 

 

Изграждане на 

устойчива връзка 

„образование-наука-

бизнес“ 

 

1. Интеграция между елементите на 

триъгълника на знанието: 

1.1 Интерактивна платформа за връзка 

образование-наука-бизнес. 

1.2. Съвместни идейни проекти между 
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академията и индустрията. 

Създадена среда за 

оценка на научната 

дейност  

 

 

 

 

 

 

1. Оценка на научната дейност: 

1.1. Международна оценка на научната 

дейност на държавните висши 

училища  и БАН. 

1.2. Оценка на научната дейност на 

висшите училища и организациите,  

финансиращи и провеждащи научни 

изследвания. 

2.Подкрепа за научна инфраструктура: 

2.1. Приключени предпроектни 

проучвания  и резултати от тях. 

2.2. Участие на национални в 

европейски инфраструктури. 

3. Публикационна активност в 

реферирани научни издания. 

4. Постигнатите 

резултати имат ли 

съществен ефект?  

Значимост на 

постигнатите резултати 

 

1. Научни постижения.  

2. Приложени резултати от научни 

изследвания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Планирани и усвоени средства по мерки и инструменти в Плана за действие за изпълнение  

на Националната стратегия за научни изследвания 
 

№ Мярка/ Програма (Инструмент) за изпълнение на НСНИ 

Общо средства за периода 2011 г. - 2013 

г. (в лв.) 
% на усвояване 

спрямо планираните 

средства общо планирани 

средства 

общо отчетени 

средства 

1 Въвеждане на модел на финансиране, стимулиращ конкуренцията, 

развитието и резултати за приложение в обществото и икономиката и 

увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации. 

137 000 000 80 230 034 58,6 

1.1. Оперативна програма на ФНИ 80 000 000 17 959 031 22,4 

1.2. Членски внос за ЦЕРН и участие в кспериментите на ЦЕРН 18 000 000 20 612 061 114,5 

1.3. Членски внос за Изследователски фонд за въглища и стомана 14 000 000 15 191 910 108,5 

1.4. Лицензи за международни бази данни с реферирани публикации 25 000 000 26 467 033 105,9 

2 Въвеждане на приоритети за научни изследвания 31 500 000 24 585 401 78,0 

2.1. Подкрепа за Тематични научни програми в приоритетните области 12 000 000 0 0,0 

2.2. Наредба 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и 

разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за 

присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност 

16 000 000 24 055 595 150,3 

2.3. Българо-швейцарска програма, Тематичен научен фонд 3 500 000 529 806 15,1 

3 Развитие на научния потенциал чрез създаване на привлекателни 

условия за научна кариера, професионално израстване, квалификация и 

специализация на учените 

14 100 000 12 837 072 91,0 

3.1. Схема за подкрепа на докторантски и пост-докторантски програми в научните 

организации и университети  

8 000 000 11 440 004 143,0 

3.2. Схема “Наука-бизнес”, дейност за подпомагане на обучения на млади хора във 

научни комплекси в чужбина 

1 800 000 1 331 971 74,0 

3.3. Българо-швейцарска програма, Фонд за стипендии 2 800 000 19 235 0,7 



 81 

3.4. Подготовка, сключване и изпълнение на нови спогодби за двустранно научно-

техническо сътрудничество с Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, 

Молдова, Италия, Турция 

1 500 000 45 862 3,1 

4 Интегриране на българската наука в Европейското изследователско 

пространство 

3 100 000 3 371 191 108,7 

4.1. Съфинансиране на проекти, подкрепени чрез Седмата рамкова програма и 

програма КОСТ за сътрудничество в областта на науката и техниката 

3 000 000 3 293 588 109,8 

4.2. Схема за подготовка на проекти за кандидатстване по европейските рамкови 

програми 

100 000 77 603 77,6 

5 Засилване на интеграцията между елементите на триъгълника на 

знанието 

1 000 000 602 796 60,3 

5.1. Схема “Наука-бизнес”, дейност за подпомагане на обучения на млади хора във 

научни комплекси в чужбина 

1 000 000 602 796 60,3 

6 Развитие на научната инфраструктура 1 900 000 525 000 27,6 

6.1. Схема за предпроектни проучвания за реализиране на националните 

комплекси по Националната пътна карта за научна инфраструктура 

1 400 000 525 000 37,5 

6.2. Участие в европейските инфраструктури 500 000 0 0,0 

7 Въвеждане на оценка на научната дейност 600 000 0 0,0 

7.1. Организиране на независима външна оценка на научната дейност на 

държавните висши училища 

500 000 0 0,0 

7.2. Издаване на Наредба на МОМН за организацията на оценката на научната 

дейност на организациите, финансиращи и провеждащи научни изследвания 

100 000 0 0,0 

8 Укрепване на социалните измерения на науката 1 320 000 763 962 57,9 

8.1. Схема “Наука-бизнес”, дейност за публикации, които да бъдат приети за печат 

в списания с висок импакт фактор 

870 000 440 337 50,6 

8.2. Организиране на награди за наука “Питагор” 250 000 253 940 101,6 

8.3. Организиране на Национален конкурс за млади таланти 200 000 69 685 34,8 

  Общо  190 520 000 122 915 456 64,5 

Източник: Отговор № 94-24-342 от 19.12.2014 г., Таблица № 1: Окончателна справка за годишно планирани и отчетени финансови средства, определени 

в Плана за действие за изпълнение на НСНИ за периода 2011 г.-2013 г. 



 


