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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

от Научния съвет на ИЕ-БАН 
 
Научният съвет на ИЕ-БАН протестира срещу отклонението от общоприетите 

правила за оценка на научната дейност и срещу нарушаването на законово установените 
норми при приключилия неотдавна конкурс на Фонда за научни изследвания при МОМН 
"Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните 
области" – 2012 г. Следствие от безпринципния подход на сегашното ръководство на 
фонда са непрозрачността на процедурите за провеждане на конкурса, пренебрегването на 
утвърдени научни области и институции в българската наука, изложените и в пресата 
случаи на конфликт на интереси и търговия с влияние, демонстрацията на грубо 
незачитане труда, професионализма и достойнството на българския учен.  

 
Убедени, че резултатите от приключилия конкурс отклоняват от реалното им 

предназначение голямата част от и без това оскъдните средства за програмно-проектно 
финансиране на научните изследвания в България, ние категорично настояваме за 
анулиране на конкурса и преразглеждане на резултатите от него. 

 
Подкрепяйки Обръщението на Общото Събрание на Българската Академия на 

Науките, настояваме също да бъдат сменени сегашния Управител и целия състав на 
Изпълнителния съвет на фонда. С цел да се ликвидират установените от управата на 
фонда корупционни практики е необходимо в спешен порядък да се обсъди и да се 
приемат  регламенти и правилник за работа на Фонда, които да са съответствие със 
съществуващите в развитите страни практики.  
 

За систематично провежданата от министър Сергей Игнатов некомпетентна и 
прокорупционна политика настояваме той незабавно да подаде оставка. 

 
Декларацията е приета единодушно на заседание на НС на ИЕ,  
протокол № 13/ 29.11.2012 г. 
 

София, 29.11.2012 
 
Председател на НС на ИЕ-БАН                                        Директор на ИЕ-БАН      
 

/чл. кор. П. Атанасов/                                                /доц. д-р С. Гатева/    
 
Приложение: списък на заглавията и ръководителите на проектите подготвени и 
предложени от служители на ИЕ-БАН.  


