
До Директора на АДФИ 
 

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

 

от член-кореспондент професор дмн Емил Иванов Хорозов,  

бивш управител на Фонд „Научни изследвания“ 

 

 

Относно: Акт за установяване на административно нарушение No 11010185/09..02.2012 

 

Уважаеми Г-н Директор, 

 

На 23. 12. 2010 г. министърът на образованието, младежта и науката е внесъл доклад в 

Министерството на финансите за разследване на крупни нарушения от порядъка на десетки 

милиони лева при провеждане на конкурсните сесии във Фонд „Научни изследвания“ в 

периода 2008-2009. Докладът е изготвен от комисия предложена от мен и с насоки дадени от 

мен. През цялото време съм следил работата на комисията много внимателно.  

 

Както разбирам, поверената Ви агенция вече е започнала работа по изготвения доклад за 

периода 2008-2009. И първо или едно от първите нарушения се оказа мое, но не в 

разследвания  период 2008-2009, а по-късно. Във връзка с тези разследвания на 9.02.2012 г. 

ми беше връчен акт за административно нарушение. Нарушението е в това, че в срока, указан 

от НВМОП, а именно 28.02.2010 не съм изпратил информация до АОП за сключен договор. 

 

С няколко думи на 23.12.2009 г. е сключен договор между Фонд „Научни изследвания“ и 

фирма „Линкос“ ООД за надграждане на специализиран софтуер. Същия ден парите са 

преведени на фирмата изпълнител.  

 

Нито в указания срок, нито по-късно някой ме е информирал за тази поръчка.  Възможно е 

това да е направено в някоя предоставена ми таблица, но и за съдържащата се информация в 

таблиците не  съм получавал обяснения. Малкото неща, които разчетох в такива таблици, 

показват нарушения от вида абонамент за интернет за 540 лв. месечно, когато нормалната 

цена е 30-50 лв. Прекратил съм този абонамент, както и странни „рекламни услуги“, 

ненужни  на фонда за около 6 000 лв на месец, което прави доста повече от парите по  

сделката с „Линкос“ ООД. 

 

Съществуването на поръчката е установено от комисията, изготвила доклада, по-който сега 

Вие работите, вероятно през октомври, 2010. И именно аз съм информирал за това 

нарушение министъра на МОМН, а чрез него и Вас. Според Чл. 9. от договора между фонда 

и изпълнителя „Линкос“ ООД „Приемането на извършената работа става чрез 

съставяне на двустранно приемо-предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който се съставя въз основа на подробна справка, приложена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която се посочват количеството и видът на извършената работа.“ 

Не съм видял такава справка във фонда. Нещо повече, и работната комисия не намери такава 

справка, макар че упорито я търсеше. Това, заедно с факта, че поръчката не е изпълнена и 

досега може би обяснява защо хората, които имат задължение да ме информират, не са го 

направили. Припомням, че са изплатени 36 000 лева, но продукт не е получен. Не 

разбрах, за кражбата на тези средства наказанието същото ли е като моето – административен 

акт? 

 

Не е зле да ви уведомя, че одитните доклади на МОМН от май 2010 г. и 2011, в които се 



подлагат на одит периодите 01.01.2007 – 31.12.2009  и периода след него до лятото на 2011 г.,    

не са открили никакви нарушения, нито по изплащането на 150 000 лева за първата част на 

договора с „Линкос“ ООД, нито 36 000 по втората. Вероятно и на тях не им е била 

предоставена информация. Впрочем тъкмо човекът, който вероятно е бил длъжен да ми 

предостави тази информация – главният юрист-консулт на фонда, е подписал акта за 

административно нарушение. Това не е ли абсурд? 

 

И така, обяснението за моето нарушение е непредоставянето ми на информация, възможно 

преднамерено. Но и квалификацията „нарушител“ за човек, който именно е предоставил на 

Вашата агенция въпросната информация, според мене е против здравия разум. Нещо повече, 

да се наказва човек, който е открил и анализирал огромни нарушения според мен сочи в 

друга посока, а не към грижа за обществения интерес. За мен и за цялото общество 

посланието е ясно – никой да не се занимава с разследвания на държавни институции.  

 

Странно е за мен и че вместо да се захване с най-големите нарушения за десетки и може би 

за стотици милиони лева АДФИ се занимава с доста по-скромни нарушения и псевдо-

нарушения. Възможно е причината за това да е, че поръчките при   „Линкос“ ООД да са и 

единствената част от доклада, която е свързана  с  Вашата агенция, чиято  „Основна цел на 

Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава публичните 

финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за 

спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, 

финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в 
обхвата на дейността й.“  Макар и да нямам специално образование не вярвам, че 

престъпления с документи, несвързани с „нормативните актове, уреждащи бюджетната 

дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност“ трябва да се разглеждат от 

АДФИ. Надявам се, че познахте откъде са цитатите.  За мен това може да е само 

прокуратурата. 

 

И накрая, доколкото мога да тълкувам Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, 

актът е ПРОСРОЧЕН. Според чл. 66 , ал.1 от наредбата, актът се съставя в срок от 6 месеца 

от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от три години от извършването. В 

конкретния случай задължението по чл. 34, ал.5 от Наредбата е на възложителя на поръчката 

по чл. 2 от Наредбата, респективно на този, който го представлява по силата на закон или 

договор. Аз съм заел длъжността управител на възложителя ФНИ на 05.01.2010г. От тази 

дата моето име е известно и аз нося отговорността за дейността на възложителя – Фонд за 

Научни изследвания и следователно СРОКЪТ по чл. 66, ал.1 от Наредбата по отношение на 

моята личност, която е известна, започва да тече от 28.02.2010г. и е изтекъл на  28.08.2010г. 

Във всички случаи този срок е изтекъл към 11.05.2011г., тъй като с доклад от 11.11.2010г. аз 

съм уведомил Министъра на образованието проф. Игнатов за тази поръчка и най-късно на 

17.07.2011 г., когато са изтекли 6 месеца от получаването на доклада в агенцията. Не ми се 

иска да използвам понятието „давност“, тъй като до шестдесет и втората си година считам, че 

съм живял честно и не съм заслужил прозвището „нарушител“ на закони.  Надявам се, че 

другите ми аргументи са по-тежки. 

 

Използвам случая да ви уведомя, че трудностите, на които се натъкват Вашите експерти при 

доставяне на информацията са ми познати и тъкмо заради това мога да им помогна, поне  

частично. Макар че не забелязах особено желание. 

 

 

 

 

13.02.2012                                                                       С уважение: 


