Мотиви
към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни
изследвания“ (ФНИ)

Причините, които налагат приемането
Представянето на настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (проект на Правилник) e свързано с предложения
от ФНИ за усъвършенстване на правната уредба, регламентираща организацията и дейността
на Фонда.
Целите, които се поставят
Приемането на проекта на Правилник е свързано със създаване на допълнителни
условия за ефективна организация на дейността на ФНИ.
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Финансовите средства, допълнително необходими за прилагането на новата уредба, са
в размер на 316 300 лв. на годишна база.
Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива
Предложените промени ще допринесат за:
1. Подобряване на цялостната дейност на Фонд „Научни изследвания“, което е
необходимо условие за повишаване на доверието в системата за финансиране на научните
изследвания, при гарантирана прозрачност и публичност;
2.

Въвеждане

на

по-обективно

и

по-справедливо

възнаграждение

за

висококвалифициран и отговорен труд, свързан с оценка на научни резултати и разпределение
на публични средства, както и при нарастващото натоварване в работата на ФНИ;
3. Обезпечаването на навременното и обективно оценяване на нарасналия брой проекти
през последните години, което ще позволи спазването на сроковете по Правилника на ФНИ,
ефективното изпълнение на годишната оперативна програма и бюджета на Фонда;
4. По-голяма гъвкавост при разпределението на финансовите средства, когато това се
налага от текущата ситуация с научните изследвания (напр. възникване на нови обществени
предизвикателства);
5. По-ефективно администриране и изпълнение на проектите;

6. По-голямо съответствие с практиката на оценяване при европейските рамкови
програми.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С проекта на Правилник не се въвеждат в националния правен ред нови норми на
правото на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие
с европейското законодателство.
Предложеният проект на Правилник е публикуван на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации,
съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

