СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО
МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
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Не се приема
1. В Раздел ІІ, чл. 4 (1) Национални дейности на НИМХ
Да се добави:
3. Осигуряване без заплащане на текуща и архивна
хидрометеорологична немодифицирана информация за нуждите
на обществото, научните организации и висшите училища за
извършване на научни изследвания, изготвяне на дисертационни
трудове и други задачи и експертизи с нестопанска цел.
Да се измени номерацията на следващите позиции в алинея (1)
съответно от 4 до 12.
Мотивация: До сега дейността на НИМХ бе недофинансирана,
поради принадлежността към БАН и НИМХ предоставяше
хидрометеорологична информация само срещу заплащане. За
студенти и докторанти се даваше специално модифицирана
информация, изводите от която не можеха да се интерпретират
като научни резултати.
Сега, държавата поема издръжката и е редно обществото и
научната

общност

да

имат

по-широк

достъп

до

хидрометеорологична информация. Още повече, европейската
политика

и

политиката

на

Световната

метеорологична

организация са насочени към свободен достъп до данните от
държавните мониторингови системи. Примерно, ИАОС към

Мотиви

Националния
институт
по
метеорология
и
хидрология
предоставя
цялата
необходима
обществена информация безплатно и
ежедневно на сайта си, аналогично на
Изпълнителната агенция по околна
среда.
С
това
изпълнява
задълженията си по Закона за достъп
до обществена информация. Също
така
и
хидрометеорологичната
информация, която се разпространява
в
международния
обмен
на
Световната
метеорологична
организация е достъпна и безплатна
за научни и практически цели за
всички изследователи по света.
На дипломанти и докторанти се
предоставят
специализирани
експериментални
данни,
така
модифицирани, че да се запазят
физическите
връзки
и
закономерности между тях.

МОСВ предоставя такава информация за следените от тях
параметри на околната среда безвъзмездно както за научната
общност, така и за гражданите.
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Научната общност се надява, че с излизането на НИМХ от БАН и
преминаването му към държавния апарат този проблем ще бъде
решен.
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