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Правила за определяне на състава и за работата на експертната комисия  

по възраженията към ФНИ 
 

I. Състав на комисията по възраженията 

Чл.1 (1) Комисията по възраженията се създава в съответствие с чл. 61, ал. 3 от ПФНИ. 

(2) Комисията по възраженията се състои от трима експерти, отговарящи на изискванията за 

членове на научно-експертни комисии, съгласно приложение към чл. 7, ал.2 от ПФНИ – 

т.2. 

(3) Членове на комисията не могат да бъдат членовете на ИС на ФНИ, членовете на ВНЕК по 

конкурсите, за разглеждане на които е определена комисията, както и ръководители или 

членове на научни колективи на проектни предложения по тези конкурси. 

Чл. 2 Предложения за експерти в комисията по възраженията може да направи всеки член на 

ИС на ФНИ, като предварително е изискано тяхното съгласие за участие в работата на 

комисията.  

След като се приключи с номинирането на кандидатурите, ИС на ФНИ обсъжда 

постъпилите кандидатури и определя чрез гласуване членовете на комисията по 

възраженията. 

Чл. 3 ИС на ФНИ определя и резервен член на комисията, който да бъде включен в състава на 

комисията в случай, че определен член на комисията по възраженията се откаже. 

Чл. 4 На първото си заседание, с тайно гласуване, членовете на комисията по възраженията 

избират председател. 

Чл. 5 За своята работа председателят и членовете на комисията по възраженията получават 

възнаграждение в размер на 380 лв. месечно. Възнагражденията се получават само за 

месеците, в които комисията е имала заседание. 

Чл. 6 Заседанията на експертната комисия по възраженията са редовни при пълен състав. 

Решения се взимат с мнозинство, две трети от поименния състав. Експертната комисия по 

възраженията може да провежда и неприсъствени заседания. 

 

II. Разглеждане на постъпилите възражения 

Чл. 7 Комисията по възраженията започва своята работа след решението на ИС на ФНИ за 

определянето на състава и предаването на списък с постъпилите възражения от 

управителя на Фонда. 

Чл. 8 (1) Възражения, постъпили след установения за това в чл. 61, ал.2 ПФНИ срок – до две 

седмици след получаване на научната оценка, се оставят без разглеждане, за което 

подателят на възражението се уведомява писмено. 

(2) Възражения по оценяване на проектни предложения, които са финансирани в рамките на 

конкурса, не се разглеждат от комисията по възраженията, за което подателят на 

възражението се уведомява писмено. 

(3) Възражения по конкурси за двустранно и международно сътрудничество, както и 

конкурси, проектните предложение по които са оценявани само от чуждестранни 

експерти, не се разглеждат от комисията по възраженията, за което подателят на 

възражението се уведомява писмено. 

Чл. 9 При разглеждане на възраженията комисията следва да спазва принципите на 

обективност, безпристрастност, добросъвестност, както и да спазва изискването за 

анонимност на оценителите. 
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Чл. 10 Комисията разглежда всяко от постъпилите възражения и взема решение дали 

възражението да бъде допуснато до разглеждане. Възражения, в които не са посочени 

конкретни технически несъответствия и няма конкретни мотиви за несъгласие с научната 

оценка по даден критерий, се оставят без разглеждане, за което подателят на 

възражението се уведомява писмено. 

Чл. 11 Относно възраженията, които са допуснатите до разглеждане комисията се запознава с 

оценката на проектното предложение (като се спазва изискването за анонимност на 

оценителите), с подаденото проектно предложение и с докладите на ВНЕК.  

В процеса на работа комисията може да поиска от председателя на съответната ВНЕК или 

от оценителя на проектното предложение, чрез секретаря на съответната ВНЕК, 

информация за процедурата, по която са определени оценителите и са приети оценките на 

проектното предложение, както и становище от ВНЕК и/или съответния оценител относно 

постъпилото възражение. 

Чл. 12 В случай на липса на доказателства за допуснати процедурни нарушения и/или 

технически грешки, комисията взема мотивирано решение, че възражението на 

ръководителя на проектното предложение е неоснователно, за което подателят на 

възражението се уведомява писмено. 

Чл. 13 В случай на ясни доказателства за допуснати процедурни нарушения и/или технически 

грешки по даден критерий на оценката, комисията взема решение за изпращане на 

проектното предложение за оценяване на друг независим оценител, който прави нова 

оценка само по съответния критерий в съответствие с насоките и методиката на конкурса.  

Чл.14 В случаите, когато комисията приеме мотивите на ръководителя срещу оценката за 

основателни и бъде установено, че грешките са допуснати от оценителя, комисията 

подготвя доклад до Изпълнителния съвет на ФНИ за прилагане на процедура по чл.61 (4) 

от Правилника на ФНИ за отстраняване на съответния оценител от база данни на учените 

с подадени заявления за участие в дейността на ФНИ като оценители за следващите три 

години.  

Чл. 15 Изборът на нов оценител се провежда от комисията по възраженията, чрез жребий 

измежду оценителите по посочената основна научна област на проектното предложение, 

които имат специфична компетентност по проектното предложение, заявена в 

процедурата по оценяване по конкурса, като проверява тяхната компетентност на основа 

на научните им публикации. Ако оценители, отговарящи на това условие са по-малко от 

трима, комисията допълва списъка с нови експерти на основа на тяхната научна 

компетентност.    

Чл. 16 Срокът за подготовката на новата оценка по съответния критерий е 14 дни, считано от 

изпращане на материалите на оценителя. Оценителят получава възнаграждение в същия 

размер както и оценителите по проведения конкурс.  

На независимия оценител се предоставят: становище от експертната комисия по 

възраженията, текстът на възражението, подадено от ръководителя на проекта, двете 

експертни карти от оценителите, подготвили рецензии по процедура за оценяване на 

проектни предложения в рамките на съответната конкурсна сесия и проектното 

предложение. 

Чл. 17 (1) След постъпването на новата оценка по съответния критерий комисията по 

възраженията изчислява крайна обща оценка на проектното предложение като коригира 

само оценката по критерия, за който е възразено и прилага новата оценка.  

(2) Ако след корекцията две или повече проектни предложения имат еднаква числова оценка 

се прилагат правилата за класиране на научни проекти, посочени в Насоките на конкурса. 
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(3) Ако след корекцията, крайната числова оценка на проектното предложение е равна или по-

висока по брой точки от последния финансиран в дадената научна област проект, 

комисията включва проектното предложение в списък с проектни предложения, които 

предлага на ИС на ФНИ за допълнително финансиране в рамките на предвидения бюджет 

на ФНИ за съответната година. 

Чл. 18 (1) След приключване на работата си комисията по възраженията изготвя окончателен 

доклад до ИС на ФНИ, който включва: 

1. Описание на дейността на комисията. 

2. Списък с възраженията, които не са допуснати до разглеждане с мотиви за всяко от тях. 

3. Списък с възраженията, които са разгледани и при които не са приети мотивите на 

ръководителя срещу оценката, както и е установена липса на доказателства за 

допуснати процедурни нарушения и/или технически грешки с обяснение за всяко от 

тях. 

4. Списък с възраженията, по които комисията е установила, че има ясни доказателства за 

допуснати процедурни нарушения и/или технически грешки по даден критерий на 

оценката. За всяко от тях се описват допуснатите нарушения или технически грешки и 

причината за тях. 

5. Списък с номера, които са кодираните имена на оценителите, за които комисията е 

установила, че са допуснали грешки при оценяването на проектното предложение. За 

всеки от случаите се прилагат мотиви. В съответствие с изискването за анонимност, 

кодираните имена на оценителите се предоставят от секретаря на съответната ВНЕК.  

6. Списък с новите оценки на проектните предложения, за които е направено ново 

оценяване в съответствие с чл. 13 и чл. 17.  

7. Списък с проектни предложения по чл.17, ал. 3, които се предлагат на ИС на ФНИ за 

допълнително финансиране в рамките на предвидения бюджет на ФНИ за съответната 

година. Проектните предложения се включват в общо класиране според получената 

крайна числова оценка както към всяко проектно предложение се посочва основната му 

научна област. 

8. Препоръки за подобряване на процедурите за оценяване на проектните предложения за 

конкурсите на ФНИ и за работата на комисията по възраженията. 

(2) Дейността на комисията приключва до четири месеца от датата на първото заседание. 

 

III. Финансиране на проектните предложения, които отговарят на изискванията на 

чл. 61, ал 7 от ПФНИ 

Чл. 19 При изготвяне на Годишната оперативна програма на ФНИ за текущата година ИС на 

ФНИ предвижда средства за финансиране на проекти, които отговарят на изискванията на 

чл. 61, ал 7 от ПФНИ. 

Чл. 20 За проекти, получили при крайната оценка равен или по-висок брой точки от последния 

финансиран в дадената научна област проект, се прави общо класиране на проектите за 

конкурса. Решението за финансиране се взема от ИС на ФНИ на основата на класирането 

в доклада на комисията на възраженията като проектите се финансират по низходящ ред в 

рамките на утвърдения в Годишната оперативна програма бюджет за тази цел. 

Чл. 21 Подписването на договори за финансиране, изпълнението и отчитането на проектите се 

осъществява по реда на Глава 3, Раздел 5 и 6 от ПФНИ. 
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IV. Допълнителни разпоредби  

Чл. 22 Работата на комисията по възраженията технически се подпомага от секретар, 

определен от управителя на Фонда. 

Чл. 23 За всяко свое заседание комисията по възраженията съставя протокол, в който вписва 

взетите решения по всяко едно от възраженията, като решенията на комисията трябва да 

бъдат мотивирани. Протоколът се подписва от всеки от членовете на комисията. 

Чл. 24 От 2020 г. за конкурсите, които се провеждат във ФНИ се приема карта за подаване на 

възражения по образец №1, която за всеки конкурс се актуализира в съответствие със 

специфичните насоки. 

 

 

Настоящите правила са приети на заседание на ИС на ФНИ с протокол № 10 от 24.01.2020 год. 

 

Правилата да се публикуват на интернет страницата на ФНИ. 

 

 


