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П Р О Т О К О Л 

№ 28/20.10.2022 

 
от неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 20.10.2022 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.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 11 (единадесет) души с право на глас. Заседанието 

е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Актуализация на ГОП. 

2.Промяна на Решение за обявяване на процедура по ПВУ за изследователски 

университети. 

 

 

По т. 1 от дневния ред – Актуализация на ГОП. 

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-3756/20.10.2022 г. от проф. Ю. Кълвачев относно приемане на 
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актуализирана Годишна оперативна програма на ФНИ за 2022 г., тъй като Бюджетът на ФНИ 

е актуализиран, като е повишен с 1 516 051 лв., те са постъпили по § 61-02. В актуализираната 

ГОП са предвидени допълнително средства за финансиране на: 

- международни инициативи и международно сътрудничество (Форуми) - 100 000 лв. 

- ННП Вихрен - 2021 г. - суми за втора година от проектите - 132 440 лв. 

- Конкурс "Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти - 2022 г." - 1 000 000 лв. 

- Конкурс „Българска научна периодика - 2023 г.“ - 7 102 лв. 

- Конкурс "Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2022 г." - 276 509 лв. 

 

В актуализацията на ГОП са включени параметри на двата нови конкурса, за които е 

решено да се обявят тази година - Решение на ИС от 29 юли 2022 г. (т. 4.1.1 от протокол № 

23 от 29.07.2022): 

- „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България-Австрия 

2022 г.“ 

- „Конкурс за проекти по програми за многостранно сътрудничество в Дунавски регион 

2022 г.“ 

 

Решение на ИС: 

1. Приема актуализация на  Годишната оперативна програма на ФНИ за 2022 г. на 

обща  стойност 1 516 051 лв., която да бъде изпратена от Председателя на ИС за 

утвърждаване от Министъра на образованието и науката (приложение към 

Протокола). 

2.След утвърждаване на актуализираната ГОП 2022 г. от Министъра на образованието 

и науката, ИС ще вземе решение за използване на предвидените средства. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Промяна на Решение за обявяване на процедура по ПВУ за 

изследователски университети. 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ- 3757/20.10.2022 г. от проф. Ю. Кълвачев относно получено от 

МОН писмо № 1106-45 от 14.10.2022 г., в което ни информират, че може да публикуваме 

документи за стартиране на процедурата и ни предоставя информация за писмо с вх. № 

0201-482 ОТ 28.09.2022 г. от г-жа Р. Велкова-Желева, Министър на финансите относно 

стартиране на процедури по ПВУ преди подписване на Оперативни споразумения между 

заинтересованите страни, е необходимо да бъде променено решение на ИС, прието с 

Протокол 26 от 30.09.2022, точка 4.1.2. за обявяване на Процедурата чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Създаване на мрежа от изследователски 

висши училища", в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде промеменено решение прието с Протокол на ИС № 26/30.09.2022, 

точка 4.1.2., както следва: 

Вместо: 

„Приема да бъде обявена Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ "Създаване на мрежа от изследователски висши училища", в 

изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на електронната 

страница на ФНИ, след като бъде подписано тристранното споразумение между 
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Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и 

Министерство на иновациите и растежа.“ 

 

Да се счита: 

Приема да бъде обявена Процедурата чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ "Създаване на мрежа от изследователски висши 

училища", в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост 

на електронната страница на ФНИ, след съгласуване на процедурата с 

Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката 

 

2.2. Във връзка с решение прието в Протокол 24/22.08.2022 г., т. 2.1. от Дневния ред за 

определяне на учени отговарящи за мрежа от изследователски висши училища – ПВУ  се 

допълва решението, както следва: 

 

Решение на ИС: 

1. Определя доц. д-р Ивайло Алексиев от НЦЗПБ, като учен-експерт, отговарящ за 

Медицински Университет – Пловдив. 

2. Определя проф. д-р Соня Илиева, като външен експерт, който да подпомогне 

дейността на служителите на ФНИ в подбора на оценители на постъпилите проекти 

от университетите, като й бъде заплатено за целта възнаграждение в размер на 2 000 

лв. 

 

Секретар:  ( п )     Председател:  ( п ) 

  

(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. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:………………………… 

 

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


