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П Р О Т О К О Л 

№ 2/18.01.2019 г. 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 18.01.2019 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на 

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). 

 

На заседанието на ИС присъстват 

Членове на ИС: 

1. проф. дмн Николай Лазаров – Председател 

2. чл.-кор. проф. дфн Екатерина Бъчварова – Зам.-председател 

3. проф. дсн Стефан Денев 

4. проф. дфн Диана Иванова 

5. проф. дтн Светослав Николов 

6. доц. д-р Вилма Стоянова 

7. проф. дфн Иван Узунов 

8. проф. д-р Диана Копева 

9. проф. дмн Виржиния Кирякова 

 

проф. дхн Георги Вайсилов – Управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

секретар: 

д-р Боряна Хаджиева 

 

Отсъстват: 

проф. дмн Явор Енчев 

Весела Василева – представител на МОН 

  

 

Кворумът, определен като повече от половината от  поименния състав на 

Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 9 (девет) души с право на глас. 

Заседанието е законосъобразно. 
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Проф. Лазаров представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на 

заседанието: 

1. Информация за представянето на университетските научноизследователски 

комплекси и обсъждане на комуникационни дейности на ФНИ за първото 

полугодие на 2019 г.  

2. Обсъждане на Насоки и финансови параметри за конкурсите по Националните 

научни програми „Вихрен” и „Петър Берон”. 

3. Обсъждане на покани към учените за членове на ПНЕК и оценители. 

4. Информация от Управителя на ФНИ за изпълнения на решения на ИС и текущи 

въпроси. 

5. Разни. 

 

 

По т. 1 от дневния ред – Информация за представянето на университетските 

научноизследователски комплекси и обсъждане на комуникационни дейности на ФНИ 

за първото полугодие на 2019 г.  

 

 

1.1. Доклад от д-р Владимир Божилов относно успешно проведени представителни 

събития на дейностите по изпълнение на три проекта за Университетски 

научноизследователски комплекси (ДУНК): изпълнение на дейности, съгласно 

одобрената на 26.10.2018 г. Комуникационна стратегия на ФНИ; изградената нова 

научна инфраструктура; и резултатите по изпълнение на трите проекта за 

университетски научноизследователски комплекси (ДУНК) чрез серия от събития. 

Представянията са реализирани в сътрудничество с бенефициеннтите на проектите (СУ 

„Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – София и Техническия 

университет – София), в съответствие с Национална стратегия за развитие на научните 

изследвания в Република България 2017 – 2030 г. В заключение - положителният отзвук 

от събитията допринася за ефективното изпълнение на основните цели, заложени в 

Комуникационната стратегия на ФНИ. 

 

1.2. Доклад от д-р Владимир Божилов относно представяне на обобщен пресклипинг 

за периода октомври – декември 2018 г. и представяния на дейността на ФНИ в други 

медии – рубрика „ФНИ и медиите”. Отчетът съдържа информация относно 

извършваната редовна дейност за периода м. октомври – м. декември 2018 г., свързана с 

изработката и разпращането на подходящи прессъобщения за дейността на ФНИ. 

 

1.3. Доклад от д-р Владимир Божилов относно предстоящи дейности в периода м. 

февруари – м. юни 2019 г., свързани с преките идеи на Комуникационната стратегия на 

ФНИ и разработването на нов уебсайт на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.4. Доклад от д-р Владимир Божилов относно обсъждане на възможности за 

обновяване на уебсайта на ФНИ. Становището е свързано със състоянието на 

уебсайта в момента и основната необходимост от промяна и нуждата от добавяне на 

функционалности в него. Възможните начини за обновяване са обвързани 

респективно с подбора на референтни варианти, от които ръководството на ФНИ да 
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одобри индикативни образци. Ще бъдат разгледани три на брой варианта, в 

следствие на което ще се определят концепциите за стартиране/актуализиране на 

нова работеща платформа.   

 

Решение на ИС: 

1. Приема за сведение проведените представяния на дейностите по изпълнение на 

три проекта за Университетски научноизследователски комплекси (ДУНК), в 

изпълнение на дейности, съгласно одобрената на 26.10.2018 г. Комуникационна 

стратегия на ФНИ. 

2. Приема за сведение извършваната редовна дейност за периода м. октомври – м. 

декември 2018 г., свързана с изработката и разпращането в печатни и електронни 

медии на подходящи прессъобщения за дейността на ФНИ. 

3. Приема предложения план за изпълнение на дейности за първото полугодие на 

2019 г.  

4. Приема направените предложения за изработката на нова Интернет страница на 

ФНИ с нови визия и функционалност, като за най-подходящ от предложените се 

приема Вариант 3. Настоящият уебсайт да бъде запазен под формата на архив и 

добавен към меню „ФНИ-Архив” и поддомейн. 

5. Възлага на д-р В. Божилов да подготви проект за техническо задание за изработка 

на новия уебсайт на ФНИ, което да бъде обсъдено на следващото заседание на ИС 

на ФНИ. 

 

По т. 2 от дневния ред - Обсъждане на Насоки и финансови параметри за конкурсите по 

Националните научни програми „Вихрен” и „Петър Берон”. 

 

2.1. Проф. Н. Лазаров запозна членовете на ИС с обсъжданията по време на първото 

заседание на работната група по конкурсите за Националните научни програми 

„Вихрен” и „Петър Берон”, а проф. Г. Вайсилов представи обсъдените финансови 

параметри по двете програми.  

  

Решение на ИС: 

1. Въз основа на предвидения бюджет на ННП „Вихрен“ ИС приема при 

подготовката на документите за конкурса да бъде заложена сумата за 

финансиране на проект на „Водещ изследовател“ до 265 000 лв. на година, а на 

„Установен изследовател“ съответно до 210 000 лв. на година.  

2. Максималните възнаграждения по двете програми да бъдат в съответствие с 

предвидените стойности в съответната програма.  

 

 

По т. 3 от дневния ред - Обсъждане на покани към учените за членове на ПНЕК и 

оценители. 
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3.1. В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет 

обсъди поканата към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на 

постоянни научно-експертни комисии или като оценители.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се качи на сайта на ФНИ покана към учените, които да участват в 

дейността на Фонда като членове на постоянни научно-експертни комисии или като 

оценители, като за краен срок за изпращане на документи за членове на ПНЕК се 

определя 18 март 2019 г., а срокът за изпращане на документи за оценители да 

остане текущ. 

 

 

По т. 4 от дневния ред - Информация от Управителя на ФНИ за изпълнения на решения 

на ИС и текущи въпроси. 

 

4.1. Доклад от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания”, 

относно представяне на информация за приключване на конкурси 2018 г.  

 

Решение на ИС: 

      Приема информацията за сведение. 

 

4.2. Доклад от проф. Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания”, 

относно постъпило становище от МФ и обсъждане на промяна в процедура за проверка 

на дейности, финансирани по конкурс „Стипендии за завръщане на български учени, 

работещи в чужбина – 2009 год.“, излизащи извън обхвата на чл. 107 от договора за 

функциониране на Европейския съюз. 

 

Решение на ИС: 

 Приема предложената промяна в процедурата за проверка на дейности, 

финансирани по конкурс „Стипендии за завръщане на български учени, работещи в 

чужбина – 2009 год.“ 

 

4.3. Доклад от проф. Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания”, 

относно предложения за въвеждане на пакет документи за кандидатсване по Процедура 

за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в 

утвърдени акции по Европейска програма COST. Във връзка с проведено заседание на 

Временната научно-експертна комисия по Процедура за финансова подкрепа на 

международни научни форуми в Република България и Програма COST към Фонд 

„Научни изследвания” предлага за обсъждане от ИС пакет от документи за 

кандидатстване относно процедурата.   

  

 Решение на ИС: 

 1. Приема  пакета документи за кандидатстване по Процедура за предоставяне на 

национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по 
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 Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и 

технологии COST, като документите за кандидатстване влизат в сила от 21.01.2019 г. 

 2. Приема сроковете за подаване на документи по процедурата през годината да не 

бъдат фиксирани. 

 3. Възлага на управителя да качи съобщение за промяната и документите по 

процедурата на сайта на ФНИ.   

  

 

4.4.  Доклад от проф. Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания”, 

относно дългосрочен план за 2019 – 2020 г. и предвиждането да се повиши активността 

на проектната дейност съобразно националните приоритети. Проф. Г. Вайсилов 

представи предложение от работната група, определена от ИС, за проект за дългосрочен 

план за работа на ФНИ (за периода 2019-2020 г.). Проектът е основан на Оперативния 

план за изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в 

Република България 2017-2030, приет от Министерски съвет през 2018 г.  

 

 Решение на ИС:   
Приема проект за дългосрочен план за работа на ФНИ (за периода 2019-2020 г.) и 

възлага на управителя на ФНИ да го изпрати за предварително обсъждане с 

Министерството на образованието и науката.  

 

4.5. Във връзка с изпълнение на чл. 21, ал. 3 и чл. 13, ал. 6 от Правилника на ФНИ проф. 

Вайсилов отправи предложение към ИС да определи работна група относно Годишната 

оперативна програма за 2019 г. на ФНИ. 

 

 

 Решение на ИС: 

Приема предложението и определя работна група, свързана с изготвянето на 

Годишната оперативна програма (ГОП) на ФНИ за 2019 г., в следния състав: 

проф. дмн Николай Лазаров  

проф. дхн Георги Вайсилов  

чл.-кор. проф. дфн Екатерина Бъчварова 

адв. Иванка Андреева 

проф. д-р Диана Копева. 

 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни 

 

5.1. Доклад от Милена Хрулева-Александрова – координатор по програми ERA NET 

относно  участие на проф. Стефан Денев – член на ИС, в заседание на Управителния 

комитет по програма CORE Organic в периода от 28 до 31 януари 2019 г. в гр. Бари, 

Италия. Беше установено, че икономически най-изгодно и най-уместно съобразно 

работната програма на заседанието е да се резервира полет за отиване и връщане в 

периода 27-31.01.2019 г.  

 

Решение на ИС: 
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Приема промените във връзка с участието на проф. Стефан Денев по програма Core 

Organic, като командировката се проведе в периода 27-31.01.2019 г. 

 

5.2. Писмо с вх. № ФНИ-17/15.01.2019 г. от д-р Милена Дамянова, директор на 

Дирекция „Наука“- МОН относно готовност за обявяване на конкурси за двустранно 

сътрудничество през 2019 г. Във връзка с предстоящото изготвяне на Годишната 

оперативна програма (ГОП) на Фонд „Научни изследвания” за 2019 г. се предлага 

включването в нея на конкурси с държави като Япония, Китай, Хърватия, Армения, 

Грузия, Словакия, Германия, Испания, Съединени aмерикански щати, както и 

възможност за включване на конкурсни програми с Република Полша и Унгария. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложението, като в ГОП за 2019 г. бъдат включени държави, които имат   

договори за двустранно научно сътрудничество с Република България. 

 

5.3. Във връзка с изтичане на мандата на сега действащите постоянни научно–експертни 

комисии, ИС на ФНИ се обедини около следното: 

 

 Решение на ИС: 

Възлага на постоянните научно–експертни комисии по съответните направления да 

проведат 2 (две) заседания  в периода м. януари – м. март 2019 г.  

 

5.4. Възражение от група учени от областта на растителната биология относно обявени 

резултати на проектно предложение с вх. № H21/25 от „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2018 г.” и аналогичната разработка на 

финансирани проекти по предишни конкурси на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

1. Възлага на управителя на ФНИ да поиска от Дирекция „Наука“ на МОН  

документация по сключените договори за разработване на проекти в периода 2002-

2005 г. 

2. След получаване на документите ПНЕК по биологически науки да извърши 

проверка по случая, след което да бъде съставен доклад до Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания”. 

 

 

5.5.  Възражение от проф. дмн Петър Бойваленков, ръководител на проектно 

предложение с вх. № H22/12, относно начина, по който е оценен този проект и 

мотивацията на ниските оценки.  

 

Решение на ИС: 

 

1. ИС на ФНИ възлага на управителя на ФНИ да подготви стандартен текст на 

отговор до лицата, отправили възраженията. 
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2. Възлага на докладчика от ВНЕК на съответния проект, по който е постъпило 

възражение, да представи становище относно възраженията. Текстът на 

становището да бъде изпратен на подалия възражението. 

 

 

5.6. Относно писмо с вх. № 100121/1 от 07.01.2019 г. от проф. Виктор Златков – Ректор 

на МУ- София, във връзка с изпълнението на договор  ДН 03/13 от 2016 г. и становище 

от акад. проф. Борис Тенчов, в което той желае прекратяване на споразумението между 

партньорите по договор ДН 03/13. Също така по договора са изискани отчетни 

документи за изпълнение на първи етап с писма с вх. № 12/3 и 12/4 от 2018 год. от 

ДАНС. 

 

 

Решение на ИС: 

1. Отлага разглеждането на получените писма и сигнали, както и на междинния 

отчет по договора до приключване на разследването по случая от компетентните 

разследващи органи. 

2. До излизане на крайно решение по случая от компетентните разследващи органи, 

ИС реши временно да бъде спряно изпълнението на дейностите по договор ДН03/13 

от 2016 г., включително и използването на неизразходвани средства от първия етап 

на договора, считано от днес, 18.01.2019 г. 

3. Възлага на управителя на ФНИ да информира ръководителите на партньорските 

организации по договора за това решение на ИС на ФНИ. 

 

 

5.7. Доклад с вх. номер 100133/1 от 14.01.2019 г. от доц. д-р инж. Радан Иванов, 

ръководител на проект ДН 17//8 от 12.12.2017 г., относно административно обслужване 

на проекта от ВСУ „Л. Каравелов”. Уведомлението излага възпрепятстване 

изпълнението на ангажименти по договор ДН 17/8, включително искане за прекратяване 

от страна на ректора на ВСУ „Любен Каравелов” без уведомление за това към 

ръководителя на проекта доц. д-р Радан Иванов.  

   

Решение на ИС: 

1. Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания” изисква да бъде 

представена информация от ректора на ВСУ „Любен Каравелов” относно 

неизпълнението на поетите ангажименти като базова организация по договор ДН 

17/8 от 2017 г., както и да се посочат причините за искането за прекратяване на 

договора. 

2. Възлага на управителя на ФНИ да информира ректора на ВСУ „Любен 

Каравелов”. 

 

 

5.8. Писмо от проф. дгн Ангел Кунов и доц. д-р Васил Арнаудов относно изследването, 

консервацията и реставрацията на пещера Магура.  
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Протокол № 2/18.01.2019 г.                                                                                         

Решение на ИС: 

Изпълнителният съвет разгледа постъпилото писмо, след което предлага на проф. 

дгн Ангел Кунов и доц. д-р Васил Арнаудов да насочат своето писмо до МОН с 

предложение за разработване на целева научна програма в тази област.  

 

 

 

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

(д-р Боряна Хаджиева)    (проф. дн Николай Лазаров)  

 

 

 


