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П Р О Т О К О Л 

№ 30/12.08.2016  

 

от  присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 12.08.2016 г. от 12:00 ч., се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Фонд 

„Научни изследвания”. 

 

На заседанието на ИС 

 

Присъстващи 

 

Членове на ИС 

1. чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев 

2. проф. дхн Георги Вайсилов 

3. проф. дтн инж. Иво Илиев 

4. проф. д-р Диана Копева 

5. проф. д-р Стоил Тодоров 

6. доц. д-р Анелия Янчева 

7. проф. дфн Диана Иванова 

8. проф. дбн Нина Атанасова 

9. г-жа Златина Михайлова-Карова – представител на МОН в ИС на ФНИ 

 

проф. Калинка Калоянова– управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

г-н Димитър Андреев 

секретар: д-р Боряна Хаджиева  

 

Отсъстващи:   

проф. дтн Димитър Христозов 

проф. д-р Георги Момеков 

 

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. 

 

 

Проф. Вайсилов представи следните точки за обсъждане:   

1. Вземане на решение във връзка с разходите за ДМА по договори от конкурс 2014 г. 

2. Приемане на Насоки по двустранно сътрудничество и решение за обявяване на конкурс. 

3. Приемане на Правила за определяне на членове на НЕК. 

4. Създаване на работна група за изготвяне на правила за работа на ВНЕК. 

5. Разни. 
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По т. 1 от дневния ред – Вземане на решение във връзка с разходите за ДМА по договори 

от Конкурс 2014 г. 

ИС разглеждане и обсъди постъпилото писмо от министерството на финансите във връзка 

с отправено запитване от страна на Фонда, относно разходите за ДМА по договори от 

конкурс 2014 г. Бяха разгледани и постъпили одитни становища от регистрирани експерт-

счетоводители по финансови отчети на проекти на бюджетни организации.   

 

Решение на ИС: 

При междинното отчитане на проекта в сумата на признатите разходи да се включи 

целият разход за ДМА или ДНМА, а при окончателното отчитане стойността на 

разхода да се коригира по отношение на остатъчната стойност на съответния актив 

в края на проекта. На основание на това решение да бъдат определени сумите на 

признатите разходи за първите етапи на проектите от Конкурс 2014 г., както и 

сумите за финансиране на вторите етапи, които да бъдат приети на следващо 

заседание на ИС. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Приемане на Насоки за конкурси по двустранно сътрудничество 

и решение за обявяване на конкурси с Франция и Китай. 

По т. 2.1. ИС обсъди Общи насоки и методика по процедура „Конкурси за проекти по 

програма за двустранно сътрудничество 2016“, подготвени на основата на документите за 

конкурсите за фундаментални научни изследвания и за научни изследвания на млади 

учени. Тези насоки и методиката ще бъдат общи за всички конкурси за проекти 

двустранно сътрудничество, които ще бъдат обявени през 2016 г. Конкретните условия, 

допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и 

финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията ще бъдат 

регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ за всяка държава партньор. 

 

Решение на ИС: 

Приема „Общи насоки и методика по процедура „Конкурси за проекти по програми 

за двустранно сътрудничество 2016“ и общите приложения към тях, въз основа на 

които да бъдат обявявани конкурсите за двустранно сътрудничество през 2016 г. 

(документите са приложени към протокола). 

 

 

По т. 2.2. ИС се запозна с Допълнение „Специфични условия“ с Франция и останалите 

документи за обявяване на „Конкурс за проекти по програма за двустранно 

сътрудничество 2016 - България-Франция“ и обсъди решение за обявяване на конкурс по 

програмата. 

 

Решение на ИС: 

1. 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 
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Фонда за 2016 год., утвърдена от Министъра на образованието и науката, 

Изпълнителният съвет взема решение за откриване на конкурс с наименование: 

„Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016 - България-

Франция“. 

2. Одобрява конкурсна документация за конкурса: Покана към кандидатите за участие 

в конкурса, Допълнение „Специфични условия“ с Франция към „Общи насоки и 

методика по процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно 

сътрудничество 2016“, Образци на документите за кандидатстване, Приложения и 

Образец на договор. Документите са приложени към настоящия протокол. 

3. Указва на управителя, че в срок от 16.08.2016 г. следва да издаде заповед за 

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

37, ал. 2 от ПФНИ. 

4. Указва на управителя, че в срок от 16.08.2016 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. 2.3. ИС се запозна с Допълнение „Специфични условия“ с Китай и останалите 

документи за обявяване на „Конкурс за проекти по програма за двустранно 

сътрудничество 2016 - България-Китай“ и обсъди решение за обявяване на конкурс по 

програмата. 

 

Решение на ИС: 

1. 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: 

„Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016 - България-

Китай“. 

2. Одобрява конкурсна документация за конкурса: Покана към кандидатите за участие 

в конкурса, Допълнение „Специфични условия“ с Китай към „Общи насоки и 

методика по процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно 

сътрудничество 2016“, Образци на документите за кандидатстване, Приложения и 

Образец на договор. Документите са приложени към настоящия протокол. 

3. Указва на управителя, че в срок от 16.08.2016 г. следва да издаде заповед за 

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

37, ал. 2 от ПФНИ. 

Указва на управителя, че в срок от 16.08.2016 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. 3 от дневния ред – Приемане на Правила за определяне на членове на НЕК. 

Проф. Вайсилов представи на членовете на ИС за обсъждане Правила за определяне на 

членове на НЕК. 
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Решение на ИС: 

1. Приема Правила за определяне на членове на НЕК (Приложение към настоящия 

протокол). 

2. Временните научно-експертни комисии за конкурсите за фундаментални 

изследвания и млади учени да се състоят от 5 члена с изключение на ВНЕК по 

технически науки, която да се състои от 7 члена.  

 

 

По т. 4 от дневния ред – Създаване на работна група за изготвяне на правила за работа на 

ВНЕК и ПНЕК. 

След дискусия членовете на съвета се обединиха около следното: 

 

Решение на ИС: 

Определя работна група за изготвяне на правила за работа на ВНЕК в състав: доц. 

Янчева, проф. Копева, адв. Андреева. 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

Нямаше въпроси за обсъждане по тази точка. 

 

 

 

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. Проф. дтн инж. Иво Илиев:............................................. 

 

3. Проф. дфн Диана Иванова:……………………………… 

 

4. Проф. дбн Нина Атанасова:…………………………………….. 

 

5. Проф. д-р Диана Копева:.......................................... 

 

6. Проф. д-р Стоил Тодоров: .......................................... 

 

7. Доц. Анелия Янчева: ...................................... 

 

8.  Златина Карова:........................................................ 


