ГОДИШЕН ОТЧЕТ на ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" за 2015 г.
Обобщение на отчета
През 2015 г. във Фонд „Научни изследвания" са работили три състава на
Изпълнителния съвет и двама управители. През годината е приета Годишна оперативна
програма (ГОП) за сумата от 18 402 300 лв., от които само 6 341 707 лв. са усвоени от Фонда.
През 2015 г. по нови договори по програма „Рила-2014" и по анекси по други договори за
двустранно сътрудничество са изплатени 371 317 лв. Във връзка с договор с ЦЕРН
(включително и чл. внос) е изплатена сумата от 716 459 лв., а по програмата BIODIVERSA са
изплатени 269 475 лв. Подписани са анекси към договори за университетски научни
комплекси (ДУНК) и по тях е изплатена сума в размер на 3 750 000 лв.
В съответствие с ГОП са разработени Насоки за финансиране на фундаментални
научни изследвания 2015 г., но не е обявен конкурс, поради решение на МОН конкурсът да
бъде обявен след приемане на нов Правилник на Фонда, което не се осъществява до края на
годината. Не са финансирани втори или трети етапи на проекти от конкурсни сесии от 20082012 г. поради становище на Министерството на финансите във връзка с тези конкурси. Не са
проведени и конкурси за двустранно сътрудничество, макар че такива са предвидени в първия
вариант на ГОП.
Постоянните научно-експертни комисии (ПНЕК) са продължили работата си по оценка
изпълнението на проектите, финансирани от Фонда, и са представили решенията си пред
Изпълнителния съвет. По данни от научните отчети на сключените договори в периода 2007 2014 г., които са оценявани от ПНЕК през 2015 г. (на обща стойност 35 938 216 лв. ), в
резултат на научните изследвания, финансирани от Фонда по тези проекти, са излезли от
печат 2074 научни публикации, в т.ч. публикации в издания с импакт фактор и импакт ранг, 7
патента и 4 заявки за патент. В изпълнението на договорите са взели участие общо 715 млади
учени, 416 докторанта и 31 постдокторанта. 31 договора са получили отлична оценка на
резултатите, а три договора са прекратени поради незадоволителни резултати от
изпълнението.
В Годишния отчет са отразени и текущи проблеми в работата на Фонд „Научни
изследвания", както и цели и мерки за възстановяване на нормалната работа на Фонда.
Изготвен от Геновева Жечева, Управител на ФНИ
Приет с Решение на Изпълнителния съвет с Протокол № 15 от 29.03.2016 г.

