
ФИНАСИРАНЕФИНАСИРАНЕ НАНА

ЗЕМЕДЕЛСКАТАЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКАНАУКА ––

ВЪЗМОЖНОСТИВЪЗМОЖНОСТИ

ИИ ПРОБЛЕМИПРОБЛЕМИ



�� ИнститутИнститут попо зеленчуковизеленчукови културикултури „„МарицаМарица”” , , 
ПловдивПловдив ее организацияорганизация заза научнинаучни изследванияизследвания вв
областтаобластта нана зеленчукопроизводствотозеленчукопроизводството. . ВВ негонего
работятработят 26 26 научнинаучни работнициработници, , отот коитокоито 20   20   саса
докторидоктори ии 14 14 -- доцентидоценти. . 

�� ИзследователскатаИзследователската работаработа ее организиранаорганизирана вв двадва
научнинаучни отделаотдела –– „„СелекцияСелекция, , сортоподдържанесортоподдържане ии
интродукцияинтродукция”” ии „„ ТехнологииТехнологии вв
зеленчукопроизводствотозеленчукопроизводството”” . . 

�� ВВ институтаинститута имаима изграденизграден ЦТТЦТТ, , койтокойто
осъществяваосъществява връзкатавръзката междумежду научнитенаучните
работнициработници ии производителитепроизводителите..

��



ІІ. . ИЗТОЧНИЦИИЗТОЧНИЦИ ЗАЗА
ФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕ НАНА

НАУЧНИТЕНАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯИЗСЛЕДВАНИЯ
1.1. БЮДЖЕТНИБЮДЖЕТНИ КРЕДИТИКРЕДИТИ;;
2.2. СОБСТВЕНИСОБСТВЕНИ ПРИХОДИПРИХОДИ;;
3.3. ПРИХОДИПРИХОДИ ОТОТ ДОГОВОРИДОГОВОРИ ЗАЗА НАУЧНОНАУЧНО

ОБСЛУЖВАНЕОБСЛУЖВАНЕ ИИ СЪВМЕСТНАСЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТДЕЙНОСТ;;
4.4. ПРИХОДИПРИХОДИ ОТОТ ДФДФ ЗЕМЕДЕЛИЕЗЕМЕДЕЛИЕ;;
5.5. ПРИХОДИПРИХОДИ ОТОТ ПРОЕКТИПРОЕКТИ КЪМКЪМ ФНИФНИ, , МОМНМОМН, , МИЕТМИЕТ ИИ ДРУГИДРУГИ НАЦИОНАЛНИНАЦИОНАЛНИ ИЗТОЧНИЦИИЗТОЧНИЦИ;;
6.6. ПРИХОДИПРИХОДИ ОТОТ МЕЖДУНАРОДНИМЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИПРОГРАМИ ИИПРОЕКТИПРОЕКТИ..



62.58%

31.02%

6.40%

Бюджет Международни програми Проекти на МОНМ

2010 г.

През 2010 г. издръжка на института е осъществена от
следните източници на финансиране:

- 62,58% от бюджетни кредити, в т.ч. собствени
приходи от стопанска дейност;

- 31,02% от международни проекти и програми;
- 6,40% от проекти към МОМН.



56.17%
24.27%

19.56%

Бюджет Международни програми Проекти на МОНМ

2011 г.

През 2011 г. издръжка на института е осъществена от
следните източници на финансиране:

- 56,17% от бюджетни кредити, в т.ч. собствени
приходи от стопанска дейност;

- 24,27% от международни проекти и програми;
- 19,56% от проекти към МОМН.

Видно е, че процентното участие на отделните
източници е динамично и се променя през годините, но
допълнителното финансиране от национални и
международни програми и проекти е значително. 



1. 1. ОТОТ БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА
�� ТоваТова саса средствасредства, , предназначенипредназначени заза фондфонд
работнаработна заплатазаплата ии заза текущатекуща издръжкаиздръжка..

�� СредстватаСредствата заза прекипреки материалниматериални разходиразходи, , 
необходиминеобходими заза научнитенаучните изследванияизследвания саса
недостатъчнинедостатъчни. . 

�� ПрезПрез последнитепоследните годинигодини нене сесе отделятотделят средствасредства
заза капиталовикапиталови разходиразходи. . 

�� ВВ резултатрезултат материалнатаматериалната базабаза остаряваостарява, , 
техническататехническата въоръженоствъоръженост изоставаизостава ии
качествотокачеството нана научнитенаучните изследванияизследвания нене ее нана
необходимотонеобходимото равнищеравнище. . 



2. 2. СОБСТВЕНИСОБСТВЕНИ ПРИХОДИПРИХОДИ
�� –– ФормиратФормират сесе отот: : 

-- продажбатапродажбата нана лицензилицензи заза семепроизводствосемепроизводство;;
-- продажбапродажба нана семенасемена;;
-- стоковастокова продукцияпродукция;;
-- услугиуслуги нана външнивъншни клиентиклиенти;;
-- наеминаеми. . 

СъгласноСъгласно законазакона заза бюджетабюджета собственитесобственитеприходиприходи сесе централизиратцентрализират. . ОбратниятОбратният имимпреводпревод закъснявазакъснява ии целесъобразнотоцелесъобразнотоизползванеизползване заза научнинаучни изследванияизследвания нене винагивинаги ееосъществимоосъществимо. . ТоваТова поставяпоставя предпред допълнителнодопълнителноизпитаниеизпитание изпълнениетоизпълнението нана научнитенаучнитепрограмипрограми..



3. 3. ПРИХОДИПРИХОДИ ОТОТ ДОГОВОРИДОГОВОРИ ЗАЗА НАУЧНОНАУЧНО
ОБСЛУЖВАНЕОБСЛУЖВАНЕ ИИ СЪВМЕСТНАСЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТДЕЙНОСТ
�� ПроблемътПроблемът припри тяхтях ее кактокакто припри собственитесобствените приходиприходи. . 
�� ТеТе сесе централизиратцентрализират, , аа връщанетовръщането имим обратнообратно еепроблемнопроблемно, , коетокоето затруднявазатруднява изпълнениетоизпълнението нанапоетитепоетите ангажиментиангажименти;;
�� ТезиТези средствасредства, , следваследва дада оставатостават 100% 100% вв научнитенаучните

звеназвена; ; 
�� ДаДа сесе използватизползват заза закупуванезакупуване нана консумативиконсумативи ии зазаобновяванеобновяване нана апаратуратаапаратурата; ; 
�� БиБи следвалоследвало заза такиватакива средствасредства дада отпаднеотпадне

необходимосттанеобходимостта капиталовитекапиталовите разходиразходи дада бъдатбъдат
предварителнопредварително планиранипланирани..



4. 4. ПРИХОДИПРИХОДИ ОТОТ ДФДФ ЗЕМЕДЕЛИЕЗЕМЕДЕЛИЕ
�� ТезиТези приходиприходи саса целевицелеви;  ;  
�� ПокриватПокриват определениопределени материалниматериални
разходиразходи; ; 
�� СъстоятСъстоят сесе отот ЕвропейскиЕвропейски субсидиисубсидии ии
националнинационални доплащаниядоплащания; ; 
�� СтрогатаСтрогата отчетностотчетност, , коятокоято сесе изискваизисква припри
изразходванетоизразходването имим, , гарантирагарантира
навременнотонавременното имим получаванеполучаване, , въпрекивъпреки
централизиранетоцентрализирането имим..



5. 5. ПРИХОДИПРИХОДИ ОТОТ ПРОЕКТИПРОЕКТИ КЪМКЪМ ФНИФНИ, , 
МОМНМОМН, , МИЕТМИЕТ ИИ ДРУГИДРУГИ НАЦИОНАЛНИНАЦИОНАЛНИ

ИЗТОЧНИЦИИЗТОЧНИЦИ
�� ОсновниОсновни източнициизточници заза допълнителнодопълнително
финансиранефинансиране нана научнитенаучните изследванияизследвания; ; 

�� ПроблемитеПроблемите сс тезитези средствасредства саса найнай--големиголеми ии найнай--труднотрудно разрешимиразрешими; ; 
�� НезависимоНезависимо, , чече финансовофинансово ии научнонаучно сесе отчитатотчитат
къмкъм другидруги институцииинституции, , тезитези средствасредства същосъщо сесецентрализиратцентрализират; ; 

�� ВръщанетоВръщането имим обратнообратно вв институтаинститута ее свързаносвързано сспроцедурапроцедура заза корекциякорекция нана бюджетабюджета;;



�� ТезиТези процедурипроцедури саса продължителнипродължителни ии отнематотнемат
няколконяколко месецамесеца, , коетокоето затруднявазатруднява
изпълнениетоизпълнението нана работнитеработните програмипрограми;;

�� МногоМного честочесто тезитези средствасредства сесе трансферираттрансферират вв
краякрая нана годинатагодината, , аа планираниятпланираният периодпериод нене
съвпадасъвпада сс календарнатакалендарната годинагодина;;

�� ИзискванетоИзискването нана ЗаконаЗакона заза бюджетабюджета ее тете дада
бъдатбъдат изразходваниизразходвани додо краякрая нана календарнатакалендарната
годинагодина;;



�� ЛипсатаЛипсата нана набирателнанабирателна сметкасметка вв систематасистемата, , коятокоято нене сесезанулявазанулява вв краякрая нана всякавсяка календарнатакалендарната годинагодина, , налаганалага
понякогапонякога дада сесе правятправят нарушениянарушения;;

�� ВръщанетоВръщането имим къмкъм бюджетабюджета нене гарантирагарантира обратнотообратното
получаванеполучаване презпрез следващатаследващата годинагодина; ; 

�� ВъзможноВъзможно ее организациятаорганизацията дада предложипредложи нана МОМНМОМН
преводапревода нана тезитези средствасредства дада останеостане заза следващатаследващата
годинагодина, , ноно няманяма регламентиранрегламентиран сроксрок заза получаванетополучаването
имим;;

�� НайНай--честочесто товатова ставастава следслед 44--6 6 месецамесеца, , аа понякогапонякога ии следслед
попо--дълъгдълъг периодпериод; ; 



�� СъществуваСъществува ии другдруг вариантвариант: : 

�� ЦентрализираниЦентрализирани къмкъм МЗХМЗХ средствасредства попо проектипроекти нанаМОМНМОМН нене сесе връщатвръщат обратнообратно вв институтаинститута попоразличниразлични причинипричини::

�� НекорегиранНекорегиран навременавреме бюджетбюджет нана ССАССА; ; 

�� ИзразходениИзразходени отот ССАССА заза другидруги плащанияплащания ииневъзможностневъзможност дада бъдатбъдат възстановенивъзстановени презпрез следващияследващия
периодпериод..

�� ВВ тезитези случаислучаи изпълнениетоизпълнението нана работнитеработните програмипрограми иипредставянетопредставянето нана финансовитефинансовите отчетиотчети къмкъм ФНИФНИ ееневъзможноневъзможно. . 



6. 6. ПРИХОДИПРИХОДИ ОТОТ МЕЖДУНАРОДНИМЕЖДУНАРОДНИ
ПРОГРАМИПРОГРАМИ ИИ ПРОЕКТИПРОЕКТИ

�� ВалутниВалутни приходиприходи отот РПРП нана ЕСЕС ии МААЕМААЕ;;

�� НеНе подлежатподлежат нана централизиранецентрализиране ии сметкитесметките нене сесе
зануляватзануляват вв краякрая нана всекивсеки отчетенотчетен периодпериод; ; 

�� ТоваТова осигуряваосигурява регулярнорегулярно ии безпроблемнобезпроблемно
изразходванеизразходване, , съобразеносъобразено сс работнитеработните програмипрограми; ; 

�� НайНай--значимиятзначимият източникизточник нана финансиранефинансиране, , 
защотозащото позволявапозволява закупуванезакупуване нана съвременнасъвременна
апаратураапаратура; ; 

�� СъсСъс средствасредства отот такиватакива проектипроекти бяхабяха
преоборудванипреоборудвани лабораториителабораториите вв институтаинститута ии сесе
повишиповиши качествотокачеството нана изследователскияизследователския процеспроцес; ; 



�� НаучнитеНаучните работнициработници саса достойнидостойни ии търсенитърсени
партньорипартньори отот чуждичужди изследователскиизследователски
колективиколективи;;

�� ЕдинствениятЕдинственият проблемпроблем припри тезитези проектипроекти ее
платениятплатеният ДДСДДС попо фактурифактури;;

�� ТойТой нене сесе признавапризнава заза разходразход отот ЕКЕК;;

�� СпоредСпоред БългарскотоБългарското законодателствозаконодателство ДДСДДС нана
разходитеразходите заза научнанаучна дейностдейност нене подлежиподлежи нана
възстановяваневъзстановяване отот държаватадържавата; ; 

�� РазмерътРазмерът нана тозитози данъкданък ее значителензначителен ии ее
невъзможноневъзможно дада бъдебъде поетпоет отот текущататекущата издръжкаиздръжка
нана ИнститутаИнститута..



ІІІІ. . ПътищаПътища заза решаванерешаване нана
проблемитепроблемите



�� ВръщанеВръщане нана собственитесобствените приходиприходи нана 100% 100% вв найнай--
краткикратки сроковесрокове;;

�� ПриходитеПриходите отот научнонаучно обслужванеобслужване ии съвместнасъвместна
дейностдейност дада сесе предоставятпредоставят нана лабораториителабораториите заза
закупуванезакупуване нана косумативикосумативи, , ДМАДМА ии заза
допълнителнодопълнително стимулиранестимулиране ((безбез предварителнопредварително
планиранепланиране нана капиталовитекапиталовите разходиразходи););

�� ДаДа сесе ускориускори процедуратапроцедурата попо централизиранецентрализиране ии
предоставянепредоставяне обратнообратно нана средстватасредствата отот ФНИФНИ къмкъм
МОМНМОМН. . ОщеОще попо--добредобре ее акоако тезитези средствасредства нене сесе
централизиратцентрализират ((подобноподобно нана валутнитевалутните проектипроекти););



�� ДаДа сесе разкриеразкрие набирателнанабирателна сметкасметка къмкъм ССАССА, , 
коятокоято нене сесе занулявазанулява вв краякрая нана календарнатакалендарната
годинагодина; ; 

�� ВВ неянея дада сесе съхраняватсъхраняват полученитеполучените отот ФНИФНИ
средствасредства, , коитокоито припри поискванепоискване дада бъдатбъдат
предоставянипредоставяни безбез проблемипроблеми ии вв сроксрок заза
изпълнениеизпълнение нана работнитеработните програмипрограми;;

�� ДаДа сесе реширеши проблемътпроблемът сс ДДСДДС попо
международнитемеждународните проектипроекти, , катокато илиили сесе завишизавиши
бюджетабюджета нана институтаинститута сс тезитези средствасредства илиили сесе
съфинансиратсъфинансират целевоцелево такиватакива проектипроекти..




