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П Р О Т О К О Л 

№ 33/08.12.2022 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 08.12.2022 г., се проведе неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) по MS TEAMS. 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров – Председател  

2. Проф. д-р Вилма Стоянова – Зам.-председател 

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева  

4. Акад. дмн Веселин Дренски  

5. Проф. д-р Ирена Пейчева  

6. Проф. д-р Олимпия Роева 

7. Проф. д-р Пламен Петков 

8. Доц. д-р Божин Божинов  

9. Проф. д-р Стефан Сивков   

10. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева 

11. Д-р Милена Дамянова - представител на МОН 

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

 

Секретар: 

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

Отсъстващи: 

 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

законосъобразно. 

 

 

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

заседанието: 
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1.  Обсъждане на решения във връзка с актуализацията на ГОП и финансиране на 

резервни проектни предложения от „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания– 2022 г.“,„Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“ и Конкурс Българска Научна 

периодика – 2023 г. 

 

 

По т. 1 от дневния ред – Обсъждане на решения във връзка с актуализацията на ГОП и 

финансиране на резервни проектни предложения от „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“. 

 

1.1. ИС обсъди възможността за разпределение на текущите средства, след като бъде 

получена утвърдената от Министъра на образованието и науката актуализирана ГОП 2022 г. 

и финансиране на резервни проектни предложения от „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“. 

 

 

Решение на ИС: 

Приема след утвърждаване на актуализирана Годишна оперативна програма на ФНИ 

за 2022 г. от Министъра на образованието и науката да се изплатят вторите траншове 

на първите етапи на финансираните договори от  Конкурс за фундаментални научни 

изследвания – 2022 г. 
 

 

 

1.2. ИС обсъди възможностите за финансиране на част от резервните проектни 

предложения в рамките на предвидените в ГОП за 2022 г. от средства за „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.“. 

 

Решение на ИС: 

1.    Тъй като оставащите средства за конкурса за 2022 г. не са достатъчни за 

финансиране на резервните проектни предложения по всяка от десетте научни 

области, ИС прие комбинация от количествен  и качествен  критерий за определяне на 

научните области, по които да бъдат финансирани резервни проектни предложения по 

научните области: количествен критерий - нисък процент финансирани проекти в 

в научната област, качествен критерий - числова оценка на проектните предложения с 

оценка над 80 точки.  

2. На основата на приетите критерии ИС определи да бъдат финансирани 

допълнително резервни проектни предложения с обща сума 1 530 563,50 лв. (от 

списъка с резервните проектни предложения за съответната научна област) по 

следните научни области, както следва:  

- Биологически науки - № 1 и № 2 от Приложение Н61Г;  

- Обществени науки  - от №1 до № 3 включително от Приложение Н65Г   
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- Селскостопански науки - от №1 до № 4 включително от Приложение 

  Н66Г; 

- Технически науки – от №1 от Приложение Н67Г;   

- Химически науки -  от №1 от Приложение Н69Г; 

Списъкът с изброените проектни предложения е приложение към протокола. 

3.При наличие на допълнителни средства могат да бъдат финансирани и първите 

резервни проектни предложения от останалите пет научни области: Математически 

науки и информатика, Медицина, Науки за Земята, Физически науки, Хуманитарни 

науки. 

 

 

 

1.3. ИС обсъди възможностите за финансиране на резервните проектни предложения в 

рамките на предвидените в ГОП за 2022 г. от средства за „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“. 

 

Решение на ИС: 

1.Приема да се финансират всички резервни проектни предложение, който имат 

числова оценка над 87 или повече точки  (от списъка с резервните проектни 

предложения – Приложение-Г) по следните научни области, както следва: 

- Биологически науки - от №1 до № 5 включително 

- Математически науки и информатика - от № 1 до № 2 включително 

- Медицински науки - от № 1 до № 5 включително 

- Обществени науки - от № 1 до № 4 включително 

- Селскостопански науки - от № 1 до № 4 включително 

- Технически науки - от № 1 до № 5 включително 

- Химически науки - от № 1 до № 4 включително 

Списъкът с тези проектни предложения е приложение към протокола. 

2.Общата сума на финансираните резервни проектни предложения е 1 132 060 лв. 

Решението е на основание на предвидената в ГОП сума за конкурса и на текста 

в ГОП за 2022 на ФНИ – „В случай на реализирана икономия при финансиране на 

някои от дейностите, неоползотворените средства могат да бъдат използвани за 

финансиране на други дейности от настоящата ГОП“. 

 

 

 

1.4. ИС обсъди възможностите за финансиране на резервните проектни предложения в 

рамките на предвидените в ГОП за 2022 г. от средства за „Конкурс Българска Научна 

периодика – 2023 г“. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се финансират всички резервни проектни предложение (от списъка с 

резервните проектни предложения – Приложение-Г) на обща стойност 69 940 лева. 

Решението е на основание на предвидената в ГОП сума за конкурса и на текста в ГОП 
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за 2022 на ФНИ – „В случай на реализирана икономия при финансиране на някои от 

дейностите, неоползотворените средства могат да бъдат използвани за финансиране 

на други дейности от настоящата ГОП“. 

 

 

 

 

Секретар:      Председател:  

         

 (доц. д-р Боряна Хаджиева)    (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. д-р Вилма Стоянова:…………………………. 

 

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

 

3. Акад. дмн Веселин Дренски:……………………… 

 

4. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 

 

5. Проф. д-р Олимпия Роева:……………………………….. 

 

6. Проф. д-р Пламен Петков:…………………………………. 

 

7. Доц. д-р Божин Божинов:………………………………… 

 

8. Проф. д-р Стефан Сивков:…………………………………. 

 

9. Д-р Милена Дамянова:………………………… 

 


