Писмо-призив
от учени - членове на работната група, подготвила проект за нов Правилник на Фонд
„Научни изследвания“ (ФНИ)
От месец май тази година участвахме в работата на работна група, назначена от министъра
на образованието, младежта и науката за анализиране на основните проблеми в работата на
ФНИ и подготовка на нов правилник в съответствие с действащия Закон за насърчаване на
научните изследвания. Освен учени от различни научни области, в състава на работната
група министърът включи и представители на МОМН и на ФНИ в лицето на управителя и
председателя на изпълнителния съвет.
В резултат на няколкомесечна работа подготвихме проект за Правилник на ФНИ, в който,
независимо от разнородния състав на групата, дефинирахме ясни, конкретни и прозрачни
правила за работата на ФНИ. От 22.11.2012 г. проектът за Правилник е обявен за обществено
обсъждане на страницата на МОМН. Призоваваме всички български учени да се включат в
неговото обсъждане и да подкрепят нуждата от неотложни промени в работата и
ръководството на ФНИ. Както можете сами да се уверите от публикувания текст на проекта,
ако бъде утвърден и приложен в работата на ФНИ, той ще гарантира спазването на
международните критерии и стандарти при оценка на качество на научните изследвания и
при определяне на ръководните органи на фонда, включително и избирането в
изпълнителния съвет на учени с доказани научни постижения. Надяваме се в резултат на
това да не се повтарят злополучни конкурси, като този през 2012 г. Нека не изпускаме тази
възможност.
Ние, като български учени, държащи на общоприетите научни ценности, сме подкрепили
напълно исканията за пълна прозрачност на процедурите и оценяването на проектите от
конкурсната сесия за 2012 г. Основните нарушения при провеждане на конкурса, които са
посочени ясно и точно в Обръщението на Общото събрание на БАН от 28.11.2012 г. и в много
други документи, са достатъчно основание за спешни действия на държавните органи, за да
се спре настъплението на псевдо-учените и маргиналната наука, и унищожаването на
стойностните научни изследвания в България.
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