
 

В отговор на манипулациите пред медиите на заместник-председателя на 
БАН чл.-кор. К. Хаджииванов 

 

Нямахме никакво намерение един принципен въпрос за финансиране на 

Националната хидрометеорологична служба на Р. България да го свеждаме до 

упражнения по аритметика. Принудени сме, тъй като общественото мнение 

целенасочено се манипулира чрез медиите от членове на ръководството на БАН. 

За да не остане съмнение, че протестиращите в НИМХ са подведени от 

ръководството си, от тук нататък ще коментираме само документални факти. 

Бюджетната субсидия на НИМХ за 2017 г. е в размер на 7 878 392 лв. (писмо 
№ 72-00-49/30.05.2017 г.), за 2018 г. е 8 791 143 лв. (писмо № 72-00-44/ 20.04.2018 
г.) – т.е. увеличението за 2018 г. е 11.6%. Разбираме притесненията на един от 

„идеолозите“ на механизма за тазгодишното разпределение на субсидията на БАН 

по звена, но фактите са следните: 

1. По отношение на заплатите: средствата за възнаграждение в БАН се 

формират от сумата на два компонента:  компонент 1 – минимална заплата за 

длъжността и компонент 2 – добавка, в зависимост от резултатите от научната 

дейност.  По компонент 1 НИМХ получава средства като всички останали 

институти, като пак не се отчита спецификата му (средствата за ръководния 

персонал на оперативните дейности се приравняват на специалист с висше 

образование). Компонент 2 зависи само от дейността на учените, но средствата 

се разпределят върху всички работещи. Средно за институтите в БАН на 1 учен 
има 1 човек „ненаучен“ персонал. В НИМХ на 1 учен има 9 души „ненаучен“ 
персонал. Така че, при равна научна продукция на 1 учен, работещите в 
НИМХ получават над 4 пъти по-малко средства на човек, сравнено с 
колегите си по компонент 2. Така „по дефиниция“ в НИМХ средствата за 

възнаграждения се намаляват. 

2. По отношение на разпределението на получените  допълнително средства: чл.-

кор. Хаджииванов пред БНР дава стойностите на средствата разпределени за 

публикационна дейност – 5 239 000 лв. и за цитирания 2 381 000 лв. или общо 

7 620 000 лв. Но небрежно пропуска факта, че за „дейности, пряко 
обслужващи държавата и обществото“ се разпределят 476 000 лв. 

Съотношението е 16:1 или 80% на 5%. Пропуска и факта защо сумата от тези 

средства не е 15 млн. Това е така, защото от тях се изплащат средствата за 

 



 

научна степен. Поради пропорциите на персонала си НИМХ отново е ощетен, 

но пропускаме този факт. Чл.-кор. Хаджииванов набляга на термина 

„оперативната дейност“ на НИМХ, която в действителност е неразривно 

свързана с научно-приложната дейност в института. Така се избягва основният 
въпрос: разликата в оценяването на резултатите от фундаментална и от 
научно-приложна дейност в БАН.  

3. По отношение на „предварителните увеличения от минали години“ – към 

средствата за възнаграждения на НИМХ винаги са били давани под някаква 

форма допълнителни средства, за да се отчете спецификата на НИМХ, спрямо 

приетото, общо за БАН, разпределение. Част от тези увеличения са свързани с 

увеличението на минималната работна заплата. В НИМХ 65% от хората 

работят на минимална работна заплата, което в никой друг институт на БАН го 

няма. Никога тези „увеличения“ не са били над средното за БАН. За 2018 г. 
също 177 000 лв. от „дадените“ средства са за увеличение на 
минималните работни заплати и нямат нищо общо с допълнителните 15 
млн. лв., отпуснати от Правителството на БАН. 

4. Както стана ясно и тази година за „Оперативни дейности на НИМХ“ са 

определени 1 330 000 лв. (същата сума е и за предходните години). Тези 

средства са за осигуряване на работата на метеорологичната мрежа на 

страната и са крайно недостатъчни. През миналата година само за енергия и 

горива НИМХ е платил 119 950 лв. от др. източници на финансиране (не от 

бюджетната субсидия).  

Средствата по Закона за водите са програмно-целево финансиране на НИМХ 

за изпълнение на конкретни задължения към държавата и не са включени в 
разпределяната бюджетната субсидия на БАН от 83 млн. лв. и 
допълнителните 15 млн. лв. Добавянето им към субсидията от БАН е груба 

манипулация. Манипулация е и това, че средствата за членски внос на 
Р. България в Световната метеорологична организация и EUMETSAT са 
предназначени единствено за НИМХ и за това се добавят към субсидията 
му. Освен, че нищо не получава от тези средства, НИМХ има задължения да 

получава и разпространява продуктите, свързани с това членство, към всички 

организации в страната, които ги използват в своите дейности - т.е. за нас това 
са само разходи. 

 



 

5. По отношение на „непроявения интерес“ към „допълнително осигурените“ 

413 000 лв. – това са останали средства от бюджетната субсидия на БАН за 
2017 г. Предложението беше да се разделят за оперативна дейност между 4 
института. Тъй като на НИМХ са необходими поне 1 191 000 лв., за да осигури 

дейността си за 2018 г., решението да не участваме в това делене е 
отговорно. В резултат, поне беше спасена оперативната дейност за 2018 г. 
на колегите от ИЯИЯЕ и НИГГГ, които получиха тези средства.  

 

За да спрат всякакви спекулации, публикуваме разпределението на 

бюджетната субсидия за 2018 г. и бюджетната субсидия за 2017 г. по финалния 

документ, гласуван от Общото събрание на БАН на 16.04.2018 г. Всеки може да 

види числата и да си направи изводите. От нас е добавена само последната колона, 

която дава процентното изменение на субсидията за 2018 г. към 2017 г. 

 

   

 

 


