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П Р О Т О К О Л 

№ 30/31.07.2020 г. 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 31.07.2020 г. се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

На заседанието на ИС присъстват: 

 

Г-жа Карина Ангелиева – Зам.-министър 

Министерство на образованието и науката 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – Зам.-председател 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева  

3. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

4. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

5. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

6. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров 

7. Чл. кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски  

8. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова  

9. Д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН 

 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ  

адв. Иванка Андреева  

 

секретар:  

д-р Милена Александрова 

 

Отсъстващи:  

Проф. дтн Светослав Ганчев Николов  

Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 30/31.07.2020 г.                                                                                        2 
 

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

заседанието: 

 

1. Актуализация на Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ 

за 2020 година. 

2. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред – Актуализация на Годишната оперативна програма на 

Фонд „Научни изследвания“ за 2020 година. 

 

1.1. Г-жа Карина Ангелиева – Зам.-министър на образованието и науката предложи 

ИС да обсъди разпределението на средствата на ФНИ в проекта за актуализирана 

Годишна оперативна програма (ГОП) на Фонд „Научни изследвания“ за 2020 г., 

приет на заседание на ИС на 24.07.2020 г. като бъде отчетена обществената 

необходимост от научни изследвания във връзка с пандемията от коронавирус . ИС 

обсъди възможните начини за преразпределение на средствата и възможностите за 

финансиране на част от резервните проекти предложения по  конкурс „Финансиране 

на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с 

пандемията от COVID-19 – 2020 г.“. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема актуализация на ГОП на Фонд „Научни изследвания“ за 2020 г. 

(Приложение към протокола), в която средствата, предвидени за 

финансиране на проектни предложени по конкурса „Финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ се увеличават с 1 300 000 лв.  

2. Възлага на Председателя на ИС да я изпрати за утвърждаване от 

Министъра на образованието и науката. 

3. С допълнителните средства, след утвърждаване на ГОП от Министъра на 

образованието и науката и след решение на ИС ще могат да бъдат 

финансирани резервни проектни предложения по „Финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ както следва: 6 по Тематично 

направление 1. „Медико-биологични проблеми“ и 3 по Тематично 

направление 2. „Социални, икономически и образователни аспекти“.  

 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Разни. 

 

2.1. ИС обсъди постъпила жалба до Административен съд - София град с вх. № 

ФНИ-1385 от 30.07.2020 г. от проф. Борислав Градинаров  във връзка с конкурса 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ 
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Решение на ИС: 

Възлага на адв. Иванка Андреева да подготви необходимите документи и да 

представлява ФНИ пред Административен съд  София – град, като 

процесуален представител по постъпилата жалба, като бъде изплатено 

съответното възнаграждение за процесуално представителство. 

 

 

 

Секретар:..........................   Зам.-председател:........................... 

 

(д-р Милена Александрова)    (проф. дмн Николай Лазаров) 

 

 

 

1. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева: 

2. Проф. дфн Иван Митев Узунов: 

3. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева: 

4. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева: 

5. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров: 

6. Чл. кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски: 

7. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова: 

8. Д-р Милена Петкова Дамянова: 


