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П Р О Т О К О Л 

№ 46/05.02.2021 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 05.02.2021 г. се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) 

на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ)   по SKYPE. 

 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

2. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – Зам. Председател  

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. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

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

9. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова 

10. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева  

Даниела Козовска – финансов експерт 

 

Секретари:  

Доц. Боряна Хаджиева 

Ивета Цонева 

 

 Отсъстващи: 

 Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева 

 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 10 (десет) души с право на глас. 

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

 

1. Приемане на правила за финансово изпълнение и отчитане на проектите.  

2. Разглеждане на правилата за работа на комисията по възраженията и избор на 

комисия. 

3. Разни. 
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По т. 1 от дневния ред – Приемане на правила за финансово изпълнение и 

отчитане на проектите. 

 

1.1. Членовете на ИС детайлно се запознаха с представените от финансовия експерт – 

г-жа Даниела Козовска, Правила за допустимите разходи за различните видове 

конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени 

от Фонд „Научни изследвания” и Наръчник с минималните изисквания към 

регистрираните одитори относно дефиниране обхвата на работа, писмото за 

ангажимент, структурата и съдържанието на изготвяните доклади за 

фактически констатации след изпълнение на ангажименти за договорени 

процедури при проверки на разходите за проекти, финансирани от Фонд 

„Научни изследвания” по различни конкурсни сесии. Документите са 

подготвени от работна група, определена с решение на ИС на ФНИ и са 

актуализирани в съответствие с проверката на АДФИ. Документите бяха 

обсъдени в детайли. 
 

 Решение на ИС: 

Приема „Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и 

указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд 

„Научни изследвания”“ и приложение – „Наръчник с минималните изисквания 

към регистрираните одитори относно дефиниране обхвата на работа, писмото 

за ангажимент, структурата и съдържанието на изготвяните доклади за 

фактически констатации след изпълнение на ангажименти за договорени 

процедури при проверки на разходите за проекти, финансирани от Фонд 

„Научни изследвания” по различни конкурсни сесии“. (Приложение 1 и 2 към 

Протокола) 

 

По т. 2 от дневния ред – Разглеждане на правилата за работа на комисията по 

възраженията и избор на комисия. 

 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-256/27.01.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на ФНИ относно процедура по разглеждане на възражения, съгласно чл. 61, ал. 3 

от ПФНИ. 

Приложения:  

1. Правила за определяне на състава и за работата на експертната комисия по 

възраженията към ФНИ, приети от ИС с протокол № 10 от 24.01.2020 г. 

2. Указания за прилагане на процедурата по чл. 13-15 от „Правила за определяне на 

състава и за работата на експертната комисия по възраженията към ФНИ“ 
 

Решение на ИС: 

1. Процедурата по разглеждане на възраженията да се проведе въз основа на 

приетите от ИС правила: „Правила за определяне на състава и за работата 

на експертната комисия по възраженията към ФНИ“. 

2. Определя състава на Експертната комисия по възраженията (членове и 

резервни членове на комисията), която да разгледа постъпилите 

възражения от ръководители на проектни предложения по конкурси на 

ФНИ през 2020 г.: Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2020 год., Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год., 

Конкурс във връзка с пандемията от Ковид-19 и Българска научна 

периодика – 2021. В окончателния състав на експертната комисия да 
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бъдат включени трима от учените, които отговарят на условията на 

Правилата по т. 1:  

Проф. д-р Наташа Средкова Трендафилова, Институт по обща и неорганична 

химия, БАН; 
Доц. д-р Аделина Проданова Миланова, Институт по икономически изследвания, 

БАН; 

Проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм, Пловдивски университет „ Паисий 

Хилендарски“; 
 

Резерва: Доц. д-р Елисавета Георгиева Кирилова, Институт по инженерна химия, 

БАН. 
Секретар -  Ивета Цонева. 

 

4. Комисията да приключи дейността си до 4 месеца от датата на първото 

заседание, като членовете ѝ получават възнаграждение, определено в чл. 5 

от Правилата по т. 1. 

 

По т. 3 от дневния ред – Разни. 

3.1. Доклад с вх. № ФНИ-244 от 27.01.2021 г. от проф. Георги Вайсилов, управител 

на ФНИ и решение на ИС, прието с Протокол 45/29.01.2021 г. относно техническо 

задание за изработване на нова интернет-страница на Фонд „Научни 

изследвания“. 
 

 Решение на ИС: 

1. Покана за изработване на нова интернет страница на ФНИ да се публикува на 

интернет страницата на ФНИ и да се изпрати към потенциални изпълнители; 

2. Сумата за изработване на новата интернет страница да се ограничи до 30 000 

лв. с ДДС, в съответствие с приетото от ИС прогнозно разпределение на 

разходите на ФНИ за 2021 г. 
3. В техническо задание да се добави минимален срок за гаранционна поддръжка 

на страница 24 месеца. 
4. Определянето на изпълнител да стане въз основа на становище на експертна 

комисия, която да оцени представените предложения и да предложи на ИС 

изпълнител. В методиката за оценка да включва следните критерии: 
 Степен на изпълнение на техническото задание: 50% 
 Цена: 50% 

 
3.2. Доклад с вх. № ФНИ-346 от 04.02.2021 г. от проф. Георги Вайсилов, управител 

на ФНИ във връзка с приключването на проекти по договори от различни 

конкурси на ФНИ предлагам ИС да разгледа текст на протоколите за 

приключване, които да бъдат подписвани след решение на ИС. Прилагам проект 

за текст на протокола за приключване. 
 

Решение на ИС: 

Приема предложения текст на Протокол за приключване на договори от 

различни конкурси на ФНИ. 

 

Секретари: ( п )     Председател: ( п )   

(доц. д-р Боряна Хаджиева)   (проф. дтн Светослав Николов) 

  

(Ивета Цонева)  
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Членове на ИС: 

 

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

 

2. Чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски:…………………..  

 

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. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова:………………………………… 

 

8. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова:………………………………. 

 

9. Д-р Милена Петкова Дамянова:…………………………………. 

 


