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П Р О Т О К О Л 

№ 32/04.08.2020 г. 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 04.08.2020 г. от 12:00 часа се проведе присъствено заседание на 

Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“. 

 

На заседанието на ИС присъстват: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

2. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – Зам. Председател – включване, чрез 

skype 

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

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева 

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

8. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

9. Чл. кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски – включване, чрез skype 

10. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова 

11. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева – включване, чрез skype 

 

секретар:  

д-р Милена Александрова 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 11 (единадесет) души с право на глас. 

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

 

1. Доклад на Комисията по възраженията относно класиране на постъпилите 

възражения по конкурсите на ФНИ през 2019 г. 

2. Приемане на Насоки и методика за оценка по конкурс „Българска научна 

периодика 2021 год.“ 

3. Доклади на управителя. 

4. Разни 
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По т. 1 от дневния ред – Доклад на Комисията по възраженията относно класиране 

на постъпилите възражения по конкурсите на ФНИ през 2019 г.  

 

ИС разгледа доклад с вх. номер 94ЕЕ/21 от 30.07.2020 г. на Комисията по 

възраженията относно разглеждане на допустимостта, оценяването и класирането 

на постъпилите възражения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания за млади учени и постдокторанти  – 2019 г.“ и „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за разглеждане на допустимостта, оценяването и 

класирането на проектните предложения по постъпили възражения  в 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти – 2019 г.“ и „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2019 г.“. 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения по постъпили 

възражения в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни  

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ и „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“, предложено 

от Комисията  (Приложения 1 и 2). 

3. В съответствие с процедурата по чл. 61, ал. 7 от Правилника на ФНИ и с 

Годишната оперативна програма на ФНИ за 2020 г., утвърдена от Министъра 

на образованието и науката, взема решение за финансиране на първите 3 

проектните предложения в „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ и на първите 

4 проекти предложения в „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания – 2019 г.“, със сумите, посочени в доклада (Приложения 

3 и 4). Общата сума за финансиране на проектите в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 

2019 г.“ е 89 800 лв. от бюджета на ФНИ за 2020 г. Общата сума за 

финансиране на проектите в „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания – 2019 г.“ за първи етап е 240 000 лв. от бюджета на 

ФНИ за 2020 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Решение в съответствие с чл. 61, ал. 4, от Правилника на ФНИ ще бъде взето 

на следващо заседание на ИС след представяне на допълнителна информация 

от Комисията по възраженията. 

 

По т. 2 от дневния ред – Приемане на Насоки и методика за оценка по конкурс 

„Българска научна периодика 2021 год.“  

 

Членовете на ИС обсъдиха Насоки и методика за оценка по конкурс „Българска 

научна периодика 2021 год.“. 
 

Решение на ИС: 
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Приема представените Насоки и методика за оценка по конкурс „Българска 

научна периодика 2021 год.“ и останалите документи по процедурата с 

корекции и допълнения, направени по време на обсъждането, като възлага да 

бъдат изпратени за съгласуване до Министерство на финансите и 

Министерството на образованието и науката. 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на управителя. 

 

3.1. ИС обсъди решение относно постъпила жалба до Административен съд - София 

град във връзка с конкурса „Финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от 

COVID-19 – 2020 г.“, в която е направено искане за спиране на процедурата по 

сключване на договорите за финансиране. 
 

Решение на ИС: 

На основание на постъпила жалба до Административен съд - София град във 

връзка с конкурса „Финансиране на фундаментални научни изследвания по 

обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 

г.“, Изпълнителният съвет на ФНИ отлага подписването на договорите по 

проектите, определени за финансиране по конкурса.  Информация за 

решението на ИС да бъде публикувана като съобщение на сайта на ФНИ. 

 

 

3.2. Доклад с вх. № 80/538 от 03.08.2020 год. от проф. дхн Георги Вайсилов – 

Управител на ФНИ, относно изпращането на писма за административно 

несъответствие по конкурс България-Русия 2019-2020 год. 
 

Решение на ИС: 

Приема писмата за административно несъответствие по конкурс България-

Русия 2019-2020 год. да бъдат изпратени на ръководителите на проектни 

предложения на 1-ви септември 2020 год., тъй като повечето организации са 

в отпуск през м. август. Информация за решението на ИС да бъде качена като 

съобщение на сайта на ФНИ. 

 

3.3. ИС разгледа постъпило заявление с вх. № 94ТТ/18/24.07.2020 г. от доц. д-р 

Татяна Куцарова за нейното освобождаване като член на ВНЕК по двустранно 

сътрудничество във връзка с назначаването ѝ за заместник директор и обсъди 

списъка с учени от базата данни на ФНИ, които са кандидати за членове на 

Временната научно-експертна комисия по двустранно сътрудничество, 

определени в чл. 6, ал. 2 на Правилника на ФНИ. При обсъждането  бяха 

следвани правилата, приети от ИС в съответствие с чл. 13, т. 7 на Правилника 

на ФНИ, както и изискванията от Правилата за определяне състава на научно-

експертните комисии. 
 

Решение на ИС: 

На основание чл. 15 от Закона за насърчаване на научните изследвания и чл. 

13, т. 7 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“: 
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1. Освобождава доц. д-р Татяна Куцарова като член на ВНЕК по двустранно 

сътрудничество във връзка с назначаването ѝ за заместник директор.  

2. Допълва състава на ВНЕК по двустранно сътрудничество с проф. дн 

Дориана Малиновска, със срок на дейност до приключване на мандата на 

комисията. 

 

3.4. Поради недостатъчен брой постъпили заявления от учени, които са кандидати 

за членове на Временни научно-експертни комисии за конкурсните сесии на 

ФНИ за 2020 год., ИС прие следното решение. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока на поканата за набиране на членове на ВНЕК за 

всички научни направления до 02.09.2020 г. Информация за решението на ИС 

да бъде публикувана като съобщение на сайта на ФНИ. 

 

По т. 4 от дневния ред – Разни.  

 

4.1. ИС се запозна и обсъди проект на Постановление на Министерския съвет за 

създаване на Държавна агенция за изследвания и иновации  и доклада към него. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде подготвено и изпратено до г-н Томислав Дончев – Зам.-

министър-председател на Република България, писмено становище от името 

на ръководството на ФНИ по обсъдения проект на Постановление на 

Министерския съвет за създаване на Държавна агенция за изследвания и 

иновации. 

 

 

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

 

(д-р Милена Александрова)    (проф. дтн Светослав Николов) 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. дмн Николай Лазаров:…………………………. 

 

2. Проф. дмн Виржиния Кирякова:…………………….. 

 

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:………………………… 

 

4. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 
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5. Проф. д-р Вилма Стоянова:…………………………….. 

 

6. Проф. дфн Иван Узунов:……………………………. 

 

7. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:……………………. 

 

8. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров:……………………….. 

 

9. Чл. кор. проф. двмн  Христо Найденски:……………………… 

 

10. Д-р Милена Дамянова:……………………………… 

 


