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П Р О Т О К О Л 

№ 35/16.12.2022 

 
от неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 16.12.2022 г., се проведе неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) 

на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ). 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. д-р Вилма Стоянова - Зам. председател 

2. Акад. дмн Веселин Дренски  

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева  

4. Проф. д-р Ирена Пейчева  

5. Доц. д-р Божин Божинов  

6. Проф. д-р Олимпия Роева 

7. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева  

8. Д-р Милена Дамянова  

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на ФНИ  

 

секретар:  

доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

Отсъстващи:    
Проф. д.ик.н. Желю Владимиров - Председател 

Проф. д-р Стефан Сивков 

Проф. д-р Пламен Петков 

  

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, e 6 (шест) души при 8 (осем) души с право на глас. Заседанието е 

законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

 

1. Приемане на доклад на оценителната комисия и Решения на Управителя на ФНИ за 

оценяване по процедура за директно  предоставяне на средства на конкретни крайни 

получатели BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в 

България.  
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2. Доклади на Управителя.  

 

По т. 1 от дневния ред – Приемане на доклад на оценителната комисия и Решения на 

Управителя на ФНИ за оценяване по процедура за директно  предоставяне на средства на 

конкретни крайни получатели BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от изследователски висши 

училища в България.  

 

1.1. ИС обсъди доклад на оценителната комисия и Решения на Управителя на ФНИ за 

оценяване по процедура за директно  предоставяне на средства на конкретни крайни 

получатели BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в 

България.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада на оценителната комисия, назначена със Заповед № РД 01-

49/14.11.2022 г., допълнена със Заповед РД 04/6/18.11.2022 и Заповед РД 

04/7/23.11.2022 на Ръководителя на СНД (структура за наблюдение и докладване) – 

Управител на ФНИ, за оценяване и класиране по процедура за директно  предоставяне 

на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от 

изследователски висши училища в България. 

2. Приема девет Решения за финансиране на висшите училища както следва: 

- Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 44 000 000 лева; 

- Медицински университет – София – 44 000 000 лева; 

- Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна – 28 000 000 лева; 

- Медицински университет – Пловдив – 28 000 000 лева; 

- Технически университет – София – 27 999 999 лева; 

- Химикотехнологичен и металургичен университет – София – 20 000 000 лева; 

- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 20 000 000 лева; 

- Тракийски университет – гр. Стара Загора – 12 000 000 лева; 

- Медицински университет – Плевен - 11 999 941 лева. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на Управителя.  

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-4781 от 15.12.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ относно изплащане на финансови средства по договори по ННП „ВИХРЕН“, 

сключени през 2021 г. 

 

 

Решение на ИС: 

Приема да се изплатят финансови средства по договорите по ННП „ВИХРЕН“, 

сключени през 2021 г. от бюджета на ФНИ за 2022 г. в размер на 132 440 лв. 

 

 

2.2. Доклад с вх. № ФНИ-4751 от 14.12.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ относно постигната спогодба със СУ „Св. Климент Охридски“ по гр. д. № 
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20221100105233 по описа на Софийски градски съд за възстановяване на сумата, 

претендирана с искова молба от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДФНИ Т02/10 

от 2014 г., като се представя проект на спогодба за одобрение. 

 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде сключена спогодба между Фонд „Научни изследвания“ и Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ за възстановяване на сумата, претендирана по 

гр. д. № 20221100105233 по описа на Софийски градски съд по договор ДФНИ Т02/10 

от 2014 г. Одобрява представения проект на спогодба. 

 

 

2.3. Доклад с вх. № ФНИ-4802 от 15.12.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ относно провеждането на изнесено тридневно специализирано обучение в периода 

януари- март 2023 год. на служителите на ФНИ и експерти на гр. договори по следните 

въпроси: 

- Обучение по Закона за обществените поръчки във връзка с участието на служителите 

на ФНИ в комисии по провеждане на процедури по ЗОП; 

- Обучение за работа с електронната система СУНИ за подаване на проектни 

предложения, както и комуникация с бенефициенти до отчети и протоколи за приключване 

на договори; 

- Обсъждане на мерки за подобряване на организацията и дейността на 

администрацията на Фонда. 

Обучението по тези въпроси е наложително, тъй като те са свързани с коректното изпълнение 

на служебните им задължения, както и в изпълнение на законовите изисквания.   

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде организирано тридневно специализирано обучение на служителите на 

ФНИ и експерти на граждански договори в периода януари- март 2023 год.  

 

 

 

Секретар:……………….     Зам.-Председател: …………………… 

         

 (доц. д-р Боряна Хаджиева)    (Проф. д-р Вилма Стоянова) 

 

 

Членове на ИС: 

 

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

 

2. Акад. дмн Веселин Дренски:……………………… 

 

3. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 
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4. Проф. д-р Олимпия Роева:……………………………….. 

 

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

 

6. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева…………………………. 

 

7. Д-р Милена Дамянова:………………………… 


