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Като част от научната общност в България, обединени от идеята за издигането на 

нивото на научните изследвания у нас до европейските стандарти, изразяваме нашето 

несъгласие с начина на провеждане и липсата на информация за приключилия 

неотдавна конкурс на Фонд "Научни изследвания" при МОМН по финансирането на 

фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области. 

Според оскъдната информация, предоставена от Фонда, може да се заключи, че 

конкурсът е проведен в нарушение на духа и буквата на нормативните документи, 

уреждащи финансирането на научните изследвания и условията за провеждане на 

конкурсите - Закона за насърчаване на научните изследвания и Правилника на Фонда.  

 

Научната общност в България реагира остро на тези нарушения и на непрозрачния 

начин на разпределение на и без това оскъдните средства за наука у нас. Израз на 

това са обръщението на Общото събрание на БАН от 28.11.2012 г., Декларцията на СУ 

"Св. Климент Охридски", протестите на младите учени, подкрепени от техни колеги от 

страната и чужбина. Вместо да предостави на научната общност исканата информация 

в съответствие с декларираната в Закона за насърчаване на научните изследвания 

„прозрачност“, в разрез с принципите на коректност и отговорност, характерни за 

научните среди, ръководството на Фонда поде кампания за индивидуално охулване на 

протестиращите учени и институции.  

 

Като учени с опит, натрупан от научна работа в академични институции и съвместни 

изследвания с колеги от ЕС и други страни, сме убедени в предимствата на 



прозрачното и честно конкуриране за постигане на най-добрите резултати. Затова ние 

се присъединяваме към справедливия протест на нашите колеги и подкрепяме 

исканията, формулирани в споменатото вече обръщение на Общото събрание на БАН 

към Фонд „Научни изследвания“. Както и досега, изразяваме нашата принципна 

позиция и готовност да съдействаме на държавни органи и международни организации, 

представители на обществеността, журналисти и колеги за развитие на научни 

изледвания в България на основата на принципите на обективност, прозрачност и 

високи научни стандарти. 
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