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относно: Извършени противозаконни действия във фонд „Научни изследвания”

ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Имаме основание да считаме, че при провеждането на национален конкурс „Финансиране на 
фундаментални  научни и  научноприложни изследвания  в  приоритетните  области  –  2012  г.”  от 
Фонд „Научни изследвания” са извършени редица противозаконни действия. 

Бенефициенти на голяма част от класираните проекти са търговски дружества и сдружения с 
нестопанска цел, чиято  дейност  не може да бъде финансирана от  Фонд „Научни изследвания” 
нито  като  „научни  организации”  по  българското  законодателство,  нито  като  „предприятия”  по 
смисъла на Регламент № 800/2008 на Европейската Комисия.

Например:  АЗАРОФФ  ЕООД;  Алтера  Груп;  Научноизследователско  сдружение;  Инициативи 
Обединена Европа; СФБ Капиталов пазар; Спейс Рисърч; Булкюб ЕООД; Институт за модерна  
политика;  Научно-техническо  обслужване;  Активирани  води;  Нова  консултантска  компания;  
ОМДА ЕООД; Фондация за развитие и реализация на обществения ресурс; ББК ООД; Грунд 1  
ООД; Българско научно дружество; ОФФ Медия; АМК Електроникс ООД; Сдружение – път към 
творчеството; КРЕСТА ЕООД; Сдружение Български университет за търговия; Хидропро Груп 
ООД; Сдружение политологически център; Роботизирани системи в ЕС Консултинг; Институт 
за фандаментални и технически изследвания; Център за В.А.К. Консулт; Фондация Тракия.

Някои от тези фирми и сдружения са регистрирани в последния момент, преди конкурса, а 
други не са имали никаква дейност в последните години.

Такива организации не  могат  да бъдат финансирани,  защото не  отговарят на законовото 
изискване, да притежават доказан капацитет за научна дейност. 

Посочените фирми и сдружения не съответстват на изискванията на Регламент № 800/2008 
на ЕК, както и на „Насоки за кандидатстване” по конкурса, според които  „Кандидатите трябва да 
са непосредствено отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в 
качеството  на  посредници”.  Те  не  провеждат  научноизследователска  дейност  с  доказана 
значимост  и  международно  признание, не  притежават  научна  инфрастуктура  и  не  притежават 
собствен академичен  състав.  Те  нямат  право  да  използват  услугите  на  хабилитираните  лица  и 
„доктори”, декларирани като ръководители на проектите, но заемащи научни длъжности във висши 
училища и научни организации.

Друга част от класираните проекти са под ръководство на близки сътрудници, докторанти и 
съавтори на председателя на изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания”, Рангел Гюров. 
Тези  лица  също  не  отговарят  на  изискванията  за  капацитет  (Научен  опит  на  ръководителя  и 
научния  екип,  Участие  на  ръководителя  и  членовете  на  научния  екип в  национални  и 
международни научни проекти и др.).



Цялата  процедура  на  националния  конкурс  „Финансиране  на  фундаментални  научни  и 
научноприложни изследвания в приоритетните области – 2012 г.” протече при тотално нарушаване 
на принципите на етичност и прозрачност и грубо потъпкване на всички международно утвърдени 
практики. От оскъдната публична информация обаче, могат да се направят следните изводи:

1.  Предварително  е  напълно  ясно,  че  насочените  значителни  средства  към  посочените 
бенефициенти няма да донесат декларираните научни резултати и тяхното класиране представлява 
съзнателно  сключване  на  неизгодни  сделки,  от  които  ще  произлезе  значителна  вреда  за 
организацията и за бюджета на Р България. Съгласно чл. 16 (3) на Закона за насърчаване на 
научните  изследвания  (ЗННИ),  членовете  на  изпълнителния  съвет  носят  отговорност  за 
имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.

Съществуват  достатъчни  основания  да  смятаме,  че  сключване  на  договори  за  изпълнение  на 
програми  за  научни  изследвания  с  посочените  бенефициенти     e     възможно  да  представлява   
престъпление     по смисъла на   чл. 220     на Наказателния кодекс,   Общи стопански престъпления.  

2. Обществено е известно, че някои от лицата, на които е възложено управлението, разпореждането 
и  отчитането на  обществените  средства  на  фонд „Научни изследвания”  (напр.  Председателя на 
изпълнителния съвет – Рангел Гюров) не притежават необходимата квалификация и не отговарят на 
законовите  изисквания.  Освен  това  –  съгласно  чл.  33  на  правилника  на  Ф  „НИ”  министърът 
утвърждава решенията  на  изпълнителния съвет  за  сключване на  договорите  за  финансиране  на 
разработката на научноизследователските проекти.

Съществуват  достатъчни  основания  да  смятаме,  че  са  н  арушени  законови  задължения  за   
упражняване на достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, 
разпореждането или отчитането на обществено имущество    и е възможно, това да представлява   
престъпление по смисъла на   чл. 219   (2)   на Наказателния кодекс,   Общи стопански престъпления.  

Обръщаме  внимание  върху  мащаба  на  деянието  (ако  е  извършено  престъпление, 
предполагаемата сума е в особено големи размери и е възможно да превишава осем милиона лева) и 
обществената  му  значимост,  предизвикала  значителен  вътрешен  и  международен  скандал  и 
сериозна заплаха за нормалното функциониране на научно-изследователската дейност в България. 

В съответствие със законовите си задължения да информираме прокуратурата, Ви молим да 
се разпоредите да бъде направена проверка на конкурсната сесия на фонд „Научни изследвания” за 
2012 г. и ако се установят извършени престъпления, да се образува досъдебно производство срещу 
виновните длъжностни лица.

17.01.2012 Подписали:

София Лъчезар Аврамов:

Виктор Атанасов:
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