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П Р О Т О К О Л 

№ 14/15-16.04.2022 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

          Днес, 15-16.04.2022 г., се проведе смесено присъствено заседание на Изпълнителния 

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

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Проф. дхн Г.  Вайсилов – външен експерт 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. д.ик.н. Ж. Д Владимиров - Председател 

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

3. Чл.-кор. проф. дн И. Пъжева 

4. Акад. дмн В. Дренски 

5. Проф. д-р С. Сивков – участие през MS TEAMS 

6. Проф. д-р И. Пейчева 

7. Проф. д-р О. Роева 

8. Проф. дфн М. Баева 

9. Проф. д-р П.  Петков 

10. Доц. д-р Б. . Божинов 

 

Проф. дхн Ю. Кълвачев – управител на ФНИ 

адв. И. Андреева 

 

секретари:  

доц. Б. Хаджиева 

д-р М. Александрова 

 

 

Отсъстващи: 
д-р М. Дамянова - представител на МОН 

 

 

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: 

1. Обсъждане на ГОП на ФНИ за 2022 г. 

2. Обсъждане на Насоки за Конкурси за Фундаментални научни изследвания - 2022 г.,  

Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2022 г. и 

Българска научна периодика – 2023 г.  

3. Доклади на управителя. 
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4. Разни. 

По т. 1 от дневния ред –  Изпълнителният съвет обсъди представената от управителя 

Годишна оперативна програма за 2022 г. съобразена с отпуснатия бюджет на Фонд 

„Научни изследвания“ от Министерството на образованието и науката. 

 

Решение на ИС: 

1. Одобрява Годишната оперативна програма (ГОП) на ФНИ за 2022 г. в 

съответствие с чл. 13, т. 6 от Правилник на Фонд „Научни изследвания“ /ПФНИ/. 

2. В ГОП за 2022 год. да бъдат включени: разходи на ФНИ по договори от предни 

години, разходи по договори или обявени конкурси по международни инициативи 

и двустранно сътрудничество, за които предстои плащане през 2022 г. и разходи за 

оценяване, мониторинг, популяризиране на научните резултати и 

административни разходи за 2022 г. 

3. Съгласно чл. 13, т. 6 от ПФНИ предлага ГОП за 2022 год. да бъде представена 

на Министъра на образованието и науката за утвърждаване. 

 

По т. 2 от дневния ред – Обсъждане на Насоки за Конкурси за фундаментални научни 

изследвания - 2022 г., фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти - 2022 г. и Българска научна периодика – 2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема направените предложения, като Насоките за Конкурси за Фундаментални 

научни изследвания - 2022 г., Фундаментални научни изследвания на млади учени 

и постдокторанти - 2022 г. и Българска научна периодика – 2023 г. да бъдат 

изпратени за съгласуване на Министерството на финансите с копие до 

Министерството на образованието и науката. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на управителя  

3.1. Обсъждане на Информация с вх. № ФНИ-1346 от 12.04.2022 г. за изпълнение на 

дадените препоръки в Одитен доклад с вх. № ФНИ-1237 от 01.04.2022 г. (относно 

изпълнен одитен ангажимент за даване на увереност с цел: оценка за съответствието 

на управлението и разходването на средства за административно-управленско и 

научно обслужване на конкурсите и проектите от Фонд „Научни изследвания” с 

нормативните и вътрешните актове, правилата, процедурите и договорите за периода 

от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г.). Представя план за действие по дадените препоръки, 

срокове за изпълнение и отговорни длъжностни лица. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. Планът за действие да се изпрати в указания срок на Звеното 

за вътрешен одит на МОН. 

 

3.2. Доклад с вх. № ФНИ-1300 от 07.04.2022 г. относно жалба до Административен 

съд София - град от Институт по механика - БАН срещу решение по т.5.10 от 

Протокол № 10 от 21.01.2022 год. на ИС на ФНИ по договор № ДФНИ Б 02/25 от 2014 

год. 

 

Решение на ИС: 
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Приема ФНИ да бъде представляван пред Административен съд – София-град 

от адв. И. Андреева като процесуален представител, като бъдат заплатени 

хонорар и съответните дължими такси.  

 

3.3. Доклад с вх. № 94ДД/20 от 30.03.2022 г. от г-жа Д. Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ К02/14 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ К02/14 от 2014 г., базова организация-СУ "Св. Климент Охридски" 

 

Първоначална обща сума на договора: 123 750 лв. 

Преведени средства: 123 750 лв. 

Неизразходвани средства: 116,12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/: 9 728,75 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 113 905,13 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 9 844,87 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ К02/14 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 116,12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/: 9  728,75 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 113 905,13 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 9 844,87 лв. 

2. След възстановяване на сумата по т. 1 финансовата част на договор ДФНИ 

К02/14 от 2014 г. да се разгледа от ПНЕК и да се внесе доклад до ИС за 

приключването му. 

 

3.4. Доклад с вх. № 94ДД/21 от 30.03.2022 г. от г-жа Д.  Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Т02/21 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Т02/21 от 2014 г., базова организация Институт по полимери-БАН 

По договора е изготвен коригиращ отчет, съгласно посочените от АДФИ изисквания по 

договори от 2014 год. и е внесена дължимата на ФНИ сума. 

 

Първоначална обща сума на договора: 187 500,00лв  

Преведени средства: 187 500,00лв. 

Неизразходвани средства: 81,71 лв. 

Непризнати разходи от /след корекция/: 2 474,82лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 184 943,47 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 2 556,53лв. 

Възстановена сума 2 556,53лв. на 19.2.2021 г. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Т02/21 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 81,71 лв. 

Непризнати разходи от /след корекция/: 2 474,82лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 184 943,47 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 2 556,53лв. 
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Възстановена сума 2 556,53лв. на 19.2.2021 г. 

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Т02/21 от 2014 г. от ПНЕК 

и се внесе доклад до ИС за приключването му. 

 

3.5. Доклад с вх. № 94ДД/22 от 04.04.2022 г. от г-жа Д. Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Б02/29 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Б02/29 от 2014 г., базова организация Институт по микробиология-БАН 

 

Първоначална обща сума на договора: 202 500 лв. 

Преведени средства: 211 377,90 лв. / в повече 8 877,90 лв., които са възстановени на 

19.12.2019 г./, след което сумата на преведените средства е: 202 500 лв. 

 

Неизразходвани средства: 12 926,36 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 304,89 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 13 231,25 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 8 877,90 лв. на 19.12.2019 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ :4 353,35 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Б02/29 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 12 926,36 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 304,89 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 13 231,25 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 8 877,90 лв. на 19.12.2019 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ :4 353,35 лв. 

2. След възстановяване на сумата по т. 1 финансовата част на договор ДФНИ 

Б02/29 от 2014 г. да се разгледа от ПНЕК и да се внесе доклад до ИС за 

приключването му. 

 

3.6. Доклад с вх. № 94ДД/23 от 05.04.2022 г. от г-жа Д. Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Т02/14 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Т02/14 от 2014 г., базова организация Институт по минералогия и 

кристалография-БАН 

 

Първоначална обща сума на договора: 225 000,00лв  

Преведени средства: 222 774,04 лв. 

Неизразходвани средства: 16 540,37 лв. 

Непризнати разходи от /след корекция/: 6 446,95 лв. /251,46 лв.+6195,49 лв./ 

Признати разходи от финансовия одитор: 199 786,72 лв.  

Неустойка за забавен отчет: 5 754,15 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 28 741,47 лв. 

Възстановена сума 22 545,98 лв. на 22.06.2020 г. 

Остатък за възстановяване: 6 195,49 лв. 

 

Решение на ИС: 
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1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Т02/14 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 16 540,37 лв. 

Непризнати разходи от /след корекция/: 6 446,95 лв. /251,46 лв.+6195,49 лв./ 

Признати разходи от финансовия одитор: 199 786,72 лв.  

Неустойка за забавен отчет: 5 754,15 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 28 741,47 лв. 

Възстановена сума 22 545,98 лв. на 22.06.2020 г. 

Остатък за възстановяване: 6 195,49 лв. 

2. След възстановяване на сумата по т. 1 финансовата част на договор ДФНИ 

Т02/14 от 2014 г. да се разгледа от ПНЕК и да се внесе доклад до ИС за 

приключването му. 

 

3.7. Доклад с вх. № 94ДД/25 от 08.04.2022 г. от г-жа Д. Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Б02/19 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Б02/19 от 2014 г., Базова организация: Медицински университет – 

Варна 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства: 214 875 лв. 

Неизразходвани средства: 7 636,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 61 878,92 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 145 359,68 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 69 515,32 лв. 

Възстановена сума от 69 515,32 лв. на 26.7.2018 г. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Б02/19 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 7 636,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 61 878,92 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 145 359,68 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 69 515,32 лв. 

Възстановена сума от 69 515,32 лв. на 26.7.2018 г. 

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Б02/19 от 2014 г. от ПНЕК 

и се внесе доклад до ИС за приключване му. 

 

3.8. Доклад с вх. № 94ДД/24 от 07.04.2022 г. от г-жа Д. Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно писмо-възражение с вх. № 0907/37 от 07.04.2022 г. от проф. дн П. Петров, 

Директор на Институт по полимери, БАН във връзка с договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г., Базова организация: Институт по полимери, БАН 

 

Неизразходвани средства: 2 275,75 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 10 469,23 лв.  

Признати разходи (след корекция): 191 930,84 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 12 744, 98 лв.  

- СУ "Св. Климент Охридски" – 7885,68 лв.  

- Институт по полимери-БАН – 4607,45 лв. 
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- Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН – 0 лв.  

- Институт по експериментална молекулярна патология и антропология с музей – 

251,85 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Не приема възражение вх. № 0907/37 от 07.04.2022 г. от проф. дн П. Петров, 

Директор на Институт по полимери, БАН 

2. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 2 275,75 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 10 469,23 лв.  

Признати разходи (след корекция): 191 930,84 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 12 744, 98 лв.  

- СУ "Св. Климент Охридски" – 7885,68 лв.  

- Институт по полимери-БАН – 4607,45 лв. 

- Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН – 0 лв.  

- Институт по експериментална молекулярна патология и антропология с 

музей – 251,85 лв. 

3. След възстановяване на сумата по т. 2 финансовата част на договор ДФНИ 

Т02/15 от 2014 г. да се разгледа от ПНЕК и да се внесе доклад до ИС за 

приключването му. 

 

3.9. Доклад с вх. № ФНИ-1328 от 11.04.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител 

на ФНИ относно участие на ФНИ през 2022-2023 г. в конкурс по програма ERA-MIN 

3. 

 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурс по програма ERA-

MIN 3 през 2022-2023 г. Определя общ индикативен бюджет от страна на ФНИ 

в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат финансирани до 3 

проекта с максимална сума за един проект до 250 000 лева и срок за изпълнение 

от 24 до 36 месеца. 

 

3.10. Доклад с вх. № ФНИ-1329 от 11.04.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител 

на ФНИ относно номиниране на експерт от ФНИ за участие в Научния комитет за 

разглеждане и класиране на проектни предложения, подадени за участие в конкурс 

по програма South-East Asia-Europe. 

 

Решение на ИС:  
Определя доц. С.Наимов, който да вземе участие като експерт от ФНИ в 

Научния комитет за разглеждане и оценяване на проектни предложения 

подадени за участие в Седмия конкурс по програмата в научно направление 

Устойчиво производство на храни по програма South-East Asia-Europe, като за 

участието му бъде изплатено възнаграждение в размер на 300 лв. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Разни  

4.1. Възражение с вх. № ФНИ-1206 от 30.03.2022 г. и възражение с вх. № ФНИ-1207 

от 30.03.2022 г. от проф. дмн П. Бойваленков, директор на Институт по математика и 



                                Ниво на сигурност 

  Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 14/15-16.04.2022 г.       7 

 

информатика, БАН относно решение на ИС (Протокол № 11  от 25.02.2022 год.) във 

връзка с оценка на научната част на договор КП-06-ДВ/7 от 2019 г., финансиран по 

Национална научна програма „Вихрен“. 

 

Решение на ИС:  

Не приема възражение с вх. № ФНИ-1206 от 30.03.2022 г. и възражение с вх. 

№ ФНИ-1207 от 30.03.2022 г. от проф. дмн П. Бойваленков, директор на 

Институт по математика и информатика (БАН) да бъде променена оценката за 

изпълнението на проекта за първата година, тъй като в рамките на 

продължителността на етапа, определена в насоките за конкурса и  договора за 

финансиране, няма публикувани или приети за печат научни публикации, 

съгласно чл. 82 от ПФНИ. В рамките на конкурса е била предвидена 

възможност за по-късно начало на проектите, което не е било използвано за 

посочения проект. 

 

 

 

Секретари: ( п )      Председател:  ( п ) 

 

 (доц. д-р Б. Хаджиева)     (Проф. д.ик.н. Ж. Владимиров) 

 

…................................. 

(д-р М. Александрова)   

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. д-р В. Стоянова:…………………………. 

 

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

 

3. Акад. дмн В. Дренски:……………………… 

 

4. Проф. д-р И. Пейчева:………………………… 

 

5. Проф. д-р О. Роева:………………………… 

 

6. Проф. д-р П. Петков:………………………… 

 

7. Доц. д-р Б. Божинов:…………………………… 

 

8. Проф. д-р С. Сивков:…………………………… - участие през MS TEAMS 

 

9. Проф. дфн М. Баева:……………… 

 

 


