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П Р О Т О К О Л 

№ 55/11.06.2021 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 11.06.2021 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. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева 

11. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

 

Отсъства: 

Адв. Иванка Андреева  

 

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. Обсъждане на доклада на комисията по възражения и вземане на решение за 

финансиране на класираните проекти.  

2. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред – Обсъждане на доклада на комисията по възражения и вземане 

на решение за финансиране на класираните проекти. 

 

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-1831 от 09.06.2021 г. от доц. Аделина Миланова, 

председател на комисията по възражения към Фонд „Научни изследвания“ относно 
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окончателен доклад на комисията по възраженията съгласно чл. 18 от процедурата 

по възражения. 

 

Комисията разгледа 93 броя възражения, от които 24 възражения не са допуснати за 

разглеждане поради неоснователни мотиви. Установи се, че 69 възражения са 

основателни и съответните проектни предложения бяха насочени към трети независим 

оценител, който да направи нова оценка по критериите, срещу чиято оценка е възразено. 

Третите оценители за съответните проекти бяха определени следвайки процедурата, 

определена в Правилника на ФНИ. 

Приложения към доклада на комисията: 

1. Таблица с оценени и с класирани проекти по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 

год.“ 

2. Таблица с оценени и с класирани проекти по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2020 год.“ 

3. Таблица с оценени и с класирани проекти по Конкурс „Българска научна 

периодика“ 

4. Таблица с оценени проекти по „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от 

COVID-19 – 2020 год.“ 

5. Становища на комисията по всички постъпили възражения. 

6. Писма до ръководителите на неоснователни възражения. 

 

След обсъждане на доклад с председателя на комисията по възраженията, съгласно 

Правилника на ФНИ и правилата за процедурата, ИС взе следното решение с един член 

на ИС гласувал въздържал се и проф. Виржиния Кирякова с особено мнение относно 

баланса при разпределение на средствата между различните научни области.  

 

Решение на ИС:  

1. Приема окончателния доклад на комисията по възражения  2020 г., 

съгласно приетите условия и изказва благодарност за свършената работа. 

2. Приема да се обсъдят предложения за изменение в Процедурата по 

възраженията, която да осигури по-балансирано разпределение на 

финансовите средства по научни области. 

3. Отчитайки резултатите от допълнителното оценяване и класиране и 

предложенията в докалда на Комисията по възраженията, както и 

предвидения бюджет за финансиране на проекти по процедурата за 

възражения, определен в Годишната оперативна програма на ФНИ за 2021 

г. ИС на ФНИ взе следните решения: 

3.1. Утвърждава класирането на проекти по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 

– 2020 год.“ и взема решение за финансиране на първите три класирани 

проекта, като общата сума за финансиране 89 916 лв.  (Приложение 1). 

Проектите да се финансират на два транша, като първи транш в размер 

на 70 % да бъде от ГОП на ФНИ за 2021 год., а вторият транш в размер 

на останалите 30 % от заявената сума да бъде изплатен при наличие на 

средства през 2021 г. или от ГОП за 2022 г. 

3.2. Утвърждава класирането на проекти по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2020 год.“ и взема решение с 

един въздържал се и един член на ИС с особено мнение за финансиране 
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на първите шест класирани проекта, като общата сума, която да бъде 

изплатена за финансиране на първия етап на проектите е 584 878 лв. 

(Приложение 2). 

3.3. Утвърждава класирането на проекти по Конкурс „Българска научна 

периодика“ и взема решение за финансиране на първите осем 

класирани проекта, като общата сума за финансиране 55 490 лв. от ГОП 

на ФНИ за 2021 год. (Приложение 3). 

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

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да 

преведе предвидената в решението сума за финансиране на проектите от 

ГОП за 2021 г. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Разни. 

2.1. Членовете на ИС обсъдиха публикуването на покана за членове на ВНЕК по Конкурс 

„Българска научна периодика – 2022 г.“, за членове на ПНЕК по двустранно 

сътрудничество, и удължаване на срока за подаване на заявления за членове на ВНЕК за  

конкурсите за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти в съответните научни области. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема да бъде публикувана покана на официалната интернет страница на ФНИ 

за членове на ВНЕК по Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ със срок 

за подаване на заявления до 20.07.2021 г. 

2. Приема да бъде публикувана покана на официалната интернет страница на ФНИ 

за членове на ПНЕК по Двустранно сътрудничество към ФНИ със срок за 

подаване на заявления до 03.09.2021 г.  

3. Удължава срока за подаване на заявления за членове на ВНЕК за конкурсите за 

фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти в съответните научни области до 23 юни 2021 г. 

 

 

Секретар:       Председател: 

    

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

  

 

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

 

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

 

9. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева:………………………….  

 

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

 


