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П Р О Т О К О Л 

№ 32/02.09.2016  
 

от   присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 02.09.2016 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания”. 

 

На заседанието на ИС 

 

Членове на ИС 

1. чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев 

2. проф. дхн Георги Вайсилов 

3. доц. д-р Анелия Янчева 

4. проф. дфн Диана Иванова 

5. проф. дбн Нина Атанасова 

6. проф. дтн Димитър Христозов 

7. проф. д-р Георги Момеков 

 

 

проф. Калинка Калоянова– управител на ФНИ 

г-н Димитър Андреев 

секретар: д-р Боряна Хаджиева  

 

Отсъстващи:   

проф. дтн инж. Иво Илиев 

проф. д-р Диана Копева 

проф. д-р Стоил Тодоров 

г-жа Златина Михайлова-Карова 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 7 (седем) души с право на глас. Заседанието е 

законосъобразно. 

 

 

Проф. Вайсилов представи следните точки за обсъждане:   

1. Приемане на сумите на разходите по финансови отчети на първи етапи на проекти от 

конкурс 2014 г. и приемане на суми за финансиране на вторите етапи на проектите. 

2. Обсъждане организацията и дейността на ВНЕК 2016 г. 

3. Приемане на Насоки за конкурса за Българска научна периодика и придружаващите ги 

документи. 

4. Обсъждане на работна групи за подготовка на документи, изисквани от Правилника на 

ФНИ. 
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5. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред – Приемане на сумите на разходите по финансови отчети на първи 

етапи на проекти от конкурс 2014 г. и приемане на суми за финансиране на вторите етапи 

на проектите. 

ИС разгледа информация (в табличен вид) за разходите по финансови отчети на първи 

етапи на проекти от конкурс 2014 г. Признатите разходите са определени на основа на 

постъпилите финансови отчети, докладите за финансов одит на отчетите и възраженията 

към тях, където са постъпили такива. Съгласно решение на ИС с протокол 30/12.08.2016 г., 

цялата сума по разходите за ДМА и ДНМА е включена в признатите разходи за първия 

етап на проектите като при окончателното отчитане стойността на разхода ще бъде 

коригирана по отношение на остатъчната стойност на съответния актив в края на проекта. 

В информацията са включени и сумите за финансиране на вторите етапи на проектите, 

както следва: 

- сума за получаване изчислена като сумата за втория етап според договора, умножена по 

коефициент, зависещ от научната оценка на първия етап проекта, от която е извадена 

сумата на непризнатите разходи (в съответствие с Насоките за конкурса); 

- сума за отчитане изчислена като към сумата за получаване е прибавена сумата от 

неизразходваните средства за първия етап на проекта. 

За проекти, за които е определен суперрецензент, по които е постъпило възражение по 

научната оценка (включително и проекти, получили незадоволителна оценка), или са 

установни неточности във финансовия отчет, не са определени сумите за финансиране на 

вторите етапи. Проектите, които са получили удължение и нямат научна оценка и/или 

финансов одит, не са включени в списъка. 

ИС обсъди и процедурата по подписване на допълнителни споразумения и финансиране на 

вторите етапи на проектите. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема сумите на признатите и непризнатите разходи за първите етапи на 

проектите от конкурс 2014 г., описани в приложения 1-6 по съответните ПНЕК. 

2. Приема сумите за получаване и сумите за отчитане на вторите етапи на 

проектите по конкурс 2014 г., описани в приложения 1-6 по съответните ПНЕК. 

3. Ръководителите на проектите да бъдат информирани за сумите по т. 1 и т. 2 и да 

бъдат поканени да подпишат допълнителни споразумения за финансиране на 

вторите етапи. В поканата ръководителите да бъдат информирани за: 

- възможност за промяна/актуализиране на работната програма, отчитайки 

препоръки на рецензентите; 

- възможност за промяна във финансовия план в съответствие със сумите по т. 2, 

отчитайки препоръки на рецензентите и актуализирането на работната 

програма, както и включване на средства за финансов одит на проекта за първия 

етап (ако е приложимо) и за втория етап на проекта. Ако са необходими 
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промени извън посочените, е необходимо те да бъдат обосновани в писмо от 

ръководителя на проекта; 

- решението на ИС с протокол 30/12.08.2016 г. във връзка с разходите за ДМА и 

ДНМА и че при окончателното отчитане на проекта стойността на разхода за 

ДМА или ДНМА ще бъде коригирана по отношение на остатъчната стойност на 

съответния актив в края на проекта; 

- решението на МС, което изисква НАП и ГД Митници да бъдат информирани 

преди превеждане на сумата за договори на сума над 30 000 лв., което ще забави 

получаването на сумите по допълнителните споразумения от базовите 

организации. 

4. Възлага на адв. Андреева да изготви текст на допълнително споразумение за 

финансиране на вторите етапи на договорите отчитайки нормативните 

документи и решенията на ИС. 

5. Преди подписване на допълнителните споразумения актуализираните работна 

програма и финансов план за втория етап на всеки проект да бъдат съгласувани 

от експерт за съответната научна област от предишния състав на ПНЕК и от 

секретаря на ПНЕК.  

6. Възлага на управителя да подпише допълнителни споразумения за финансиране 

на втори етап на договорите от Конкурс 2014 г., съгласно приложенията по т. 2, 

и да изплати сумите, определени в тях. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Обсъждане организацията и дейността на ВНЕК 2016 г. 

След дискусия членовете на Изпълнителния съвет определи следните точки, относно 

заседанията на ВНЕК:  

 

Решение на ИС: 

1. Определя към всяка временна научно експертна комисия по един представител 

от Изпълнителния съвет в съответната област, който ще запознае комисията с 

процедурата по Правилника на ФНИ, Насоките по конкурсите за финансиране 

на фундаментални научни изследвания и млади учени -2016 г. и процедурата по 

оценяване на проектните предложения. 

2. Възлага на комисиите на първото заседание, като крайна дата 12.09.2016 г., да 

определят председател и зам. председател, след което да бъдат разпределени 

проектните предложения по докладчици, за да стартира дейността по проверка 

на административно съответствие и допустимост. 

3. Съгласно Правилника на ФНИ и Насоките за конкурсите, ръководителите на 

проектни предложения, за които е установено административно несъответствие 

трябва да внесат коригираните документи до 17:00 часа на седмия ден от 

получаване на известието. Документите може да бъдат изпратени по куриер в 

деловодството на ФНИ в същия срок.  

4. Писмата до заявилите желание да оценяват проектно предложение, оценители се 

изпращат от председателя на съответната ВНЕК или от упълномощен  от него 

докладчик.  
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По т. 3 от дневния ред – Приемане на Насоки за конкурса за Българска научна периодика 

и придружаващите ги документи. 

ИС се запозна с Насоките и придружаващите ги документи по Конкурс „Българска научна 

периодика – 2016 г.“ и с промените в тях по препоръка на Министерството на финансите.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема Насоки за конкурса за „Българска научна периодика - 2016 г.“ и 

придружаващите ги документи. 

2. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, във 

връзка с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“, 

Бюджета на Фонд „Научни изследвания“ за 2016 год., и Годишната оперативна 

програма на Фонда за 2016 год., утвърдена от Министъра на образованието и 

науката, Изпълнителният съвет взема решение за откриване на конкурс с 

наименование: „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2016 г.” 

3. Одобрява конкурсна документация за конкурса: Покана към кандидатите за 

участие в конкурса, Насоки и методика за оценка и класиране на проектите, 

образци на документите за кандидатстване. Документите са Приложение 1 към 

настоящия протокол. 

4. Указва на управителя, че в срок до 14.09.2016 г. следва да издаде заповед за 

откриване на конкурсна процедура, която следва да има съдържание, указано в 

чл. 37, ал. 2 от ПФНИ. 

5. Указва на управителя, че в срок от 14.09.2016 г. следва да публикува поканата и 

конкурсната документация, както е указано в чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 2 от 

ПФНИ. 

 

 

По т. 4 от дневния ред - Обсъждане на работна групи за подготовка на документи, 

изисквани от Правилника на ФНИ. 

ИС обсъди формирането на работни групи за следните документи: 

а) Правила за допустимите разходи на различните видове конкурси и указания за 

разходването и отчитането на средствата. 

б) Дългосрочен план за работа и развитие на Фонда и индикативна финансова рамка за 

програмния период на ЕС (утвърждават се от министъра на образованието и науката). 

 

Решение на ИС: 

1. Определя проф. Диана Копева за председател на работната група за изработване 

на Правила за допустимите разходи на различните видове конкурси и указания 

за разходването и отчитането на средствата. Съставът на работната група ще 

бъде определен на следващо заседание. 

2. Определя проф. Георги Вайсилов за председател на работната група за 

изготвяне на дългосрочен план за работа и развитие на Фонда и индикативна 

финансова рамка за програмния период на ЕС. В състава на работна група ще се 

включат членове на ИС, а ако е необходимо, ще бъдат включени и външни 

експерти. 
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По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Доклад от Милена Стефанова – секретар на ПНЕК по биология и медицински науки, 

относно решение взето на 29.06.2016 г. от комисията по отношение на  постъпил доклад с 

вх. № 94ЛЛ/3/28.06.2016 г. от ръководител на договор ДФНИ Б02/11/2014 г. – проф. 

Людмил Антонов с искане за: 

а/ смяна на ръководителя на договор ДФНИ Б02/11/2014 г.  проф. Людмил Антонов с доц. 

Георги Добринков; 

б/ Смяната на двама членове от екипа Жанина Петкова  и Вера Денева с Яна Манолова и 

Ирена Загранярска. 

 

Решение на ИС: 

1. Във връзка със смяната на ръководителя на договор ДФНИ Б02/11/2014 г. проф. 

Людмил Антонов с доц. Георги Добринков изисква писмо със съгласие от 

ръководителя на базовата организация, бенефициент по договора. 

2. Приема смяната на двама членове от екипа на договор ДФНИ Б02/11/2014 г. 

Жанина Петкова  и Вера Денева с Яна Манолова и Ирена Загранярска. 

 

 

Секретар:..............................    Председател: .................................. 

 

(д-р Боряна Хаджиева)       (проф. Георги Вайсилов ) 

 

 

Членове на Изпълнителния съвет към Фонд „Научни изследвания“: 

 

1. Зам. председател - чл. кор. проф. Костадин Ганев: ...........................................  

 

2. Доц. Анелия Янчева: ...................................... 

 

3. проф. дфн Диана Иванова:……………………………… 

 

4. проф. дбн Нина Атанасова:…………………………………….. 

 

5. проф. дтн Димитър Христозов:……………………………….. 

 

6. проф. д-р Георги Момеков:………………………………….. 


