ФИНАСИРАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА –
ВЪЗМОЖНОСТИ
И ПРОБЛЕМИ

 Институт по зеленчукови култури „Марица”,
Пловдив е организация за научни изследвания в
областта на зеленчукопроизводството. В него
работят 26 научни работници, от които 20 са
доктори и 14 - доценти.
 Изследователската работа е организирана в два
научни отдела – „Селекция, сортоподдържане и
интродукция”
и
„Технологии
в
зеленчукопроизводството”.
 В института има изграден ЦТТ, който
осъществява
връзката
между
научните
работници и производителите.


І. ИЗТОЧНИЦИ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ;
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ;
ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ ЗА НАУЧНО
ОБСЛУЖВАНЕ И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ;
ПРИХОДИ ОТ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ;
ПРИХОДИ ОТ ПРОЕКТИ КЪМ ФНИ, МОМН,
МИЕТ И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ;
ПРИХОДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ.

6.40%

2010 г.
31.02%
62.58%

Бюджет

Международни програми

Проекти на МОНМ

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.
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2011 г.

56.17%
24.27%

Бюджет

Международни програми

Проекти на МОНМ

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. ОТ БЮДЖЕТА

 Това са средства, предназначени за фонд
работна заплата и за текуща издръжка.
 Средствата за преки материални разходи,
необходими за научните изследвания са
недостатъчни.
 През последните години не се отделят средства
за капиталови разходи.
 В резултат материалната база остарява,
техническата
въоръженост
изостава
и
качеството на научните изследвания не е на
необходимото равнище.

2. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 – Формират се от:
- продажбата на лицензи за семепроизводство;
- продажба на семена;
- стокова продукция;
- услуги на външни клиенти;
- наеми.
Съгласно закона за бюджета собствените
приходи се централизират. Обратният им
превод
закъснява
и
целесъобразното
използване за научни изследвания не винаги е
осъществимо. Това поставя пред допълнително
изпитание
изпълнението
на
научните
програми.

3. ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ ЗА НАУЧНО

ОБСЛУЖВАНЕ И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
 Проблемът при тях е както при собствените приходи.
 Те се централизират, а връщането им обратно е
проблемно, което затруднява изпълнението на
поетите ангажименти;
 Тези средства, следва да остават 100% в научните
звена;
 Да се използват за закупуване на консумативи и за
обновяване на апаратурата;
 Би следвало за такива средства да отпадне
необходимостта капиталовите разходи да бъдат
предварително планирани.

4. ПРИХОДИ ОТ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ
 Тези приходи са целеви;
 Покриват определени материални
разходи;
 Състоят се от Европейски субсидии и
национални доплащания;
 Строгата отчетност, която се изисква при
изразходването им, гарантира
навременното им получаване, въпреки
централизирането им.

5. ПРИХОДИ ОТ ПРОЕКТИ КЪМ ФНИ,
МОМН, МИЕТ И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ
ИЗТОЧНИЦИ
 Основни
източници
за
допълнително
финансиране на научните изследвания;
 Проблемите с тези средства са най-големи и найтрудно разрешими;
 Независимо, че финансово и научно се отчитат
към други институции, тези средства също се
централизират;
 Връщането им обратно в института е свързано с
процедура за корекция на бюджета;

 Тези процедури са продължителни и отнемат
няколко
месеца,
което
затруднява
изпълнението на работните програми;
 Много често тези средства се трансферират в
края на годината, а планираният период не
съвпада с календарната година;
 Изискването на Закона за бюджета е те да
бъдат изразходвани до края на календарната
година;

 Липсата на набирателна сметка в системата, която не се
занулява в края на всяка календарната година, налага
понякога да се правят нарушения;
 Връщането им към бюджета не гарантира обратното
получаване през следващата година;
 Възможно е организацията да предложи на МОМН
превода на тези средства да остане за следващата
година, но няма регламентиран срок за получаването
им;
 Най-често това става след 4-6 месеца, а понякога и след
по-дълъг период;

 Съществува и друг вариант:
 Централизирани към МЗХ средства по проекти на
МОМН не се връщат обратно в института по
различни причини:
 Некорегиран навреме бюджет на ССА;
 Изразходени от ССА за други плащания и
невъзможност да бъдат възстановени през следващия
период.
 В тези случаи изпълнението на работните програми и
представянето на финансовите отчети към ФНИ е
невъзможно.

6. ПРИХОДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 Валутни приходи от РП на ЕС и МААЕ;
 Не подлежат на централизиране и сметките не се
зануляват в края на всеки отчетен период;
 Това осигурява регулярно и безпроблемно
изразходване, съобразено с работните програми;
 Най-значимият източник на финансиране,
защото позволява закупуване на съвременна
апаратура;
 Със средства от такива проекти бяха
преоборудвани лабораториите в института и се
повиши качеството на изследователския процес;

 Научните работници са достойни и търсени
партньори от чужди изследователски
колективи;
 Единственият проблем при тези проекти е
платеният ДДС по фактури;
 Той не се признава за разход от ЕК;
 Според Българското законодателство ДДС на
разходите за научна дейност не подлежи на
възстановяване от държавата;
 Размерът на този данък е значителен и е
невъзможно да бъде поет от текущата издръжка
на Института.

ІІ. Пътища за решаване на
проблемите

 Връщане на собствените приходи на 100% в найкратки срокове;
 Приходите от научно обслужване и съвместна
дейност да се предоставят на лабораториите за
закупуване на косумативи, ДМА и за
допълнително стимулиране (без предварително
планиране на капиталовите разходи);
 Да се ускори процедурата по централизиране и
предоставяне обратно на средствата от ФНИ към
МОМН. Още по-добре е ако тези средства не се
централизират (подобно на валутните проекти);

 Да се разкрие набирателна сметка към ССА,
която не се занулява в края на календарната
година;
 В нея да се съхраняват получените от ФНИ
средства, които при поискване да бъдат
предоставяни без проблеми и в срок за
изпълнение на работните програми;
 Да се реши проблемът с ДДС по
международните проекти, като или се завиши
бюджета на института с тези средства или се
съфинансират целево такива проекти.

