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П Р О Т О К О Л 

№ 7/17.05.2019 г. 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 17.05.2019 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

(ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). 

 

На заседанието на ИС 

 

Присъстват: 

 

Членове на ИС 

1. проф. дмн Николай Лазаров – Председател  

2. проф. дфн Диана Иванова 

3. проф. д-р Диана Копева 

4. проф. дтн Светослав Николов  

5. проф. дфн Иван Узунов 

6. проф. дмн Виржиния Кирякова 

7. доц. д-р Вилма Стоянова 

8. Весела Василева – представител на МОН 

 

проф. дхн Георги Вайсилов  

адв. Иванка Андреева 

 

секретар: 

д-р Боряна Хаджиева 

 

Отсъствт:  
проф. дмн Явор Енчев  

проф. дсн Стефан Денев 

 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Обсъждане на насоки и методика за оценка за конкурси по ННП Вихрен и Петър 

Берон и обявяване на конкурси. 

2. Доклади на ВНЕК по съфинансиране на международни научни прояви в страната и 

КОСТ акции. 

3. Доклади от ръководители на договори. 
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4. Информация от Управителя на ФНИ за изпълнения на решения на ИС и текущи 

въпроси. 

5. Разни. 

 

 

По т. 1 от дневния ред - Обсъждане на Насоки и придружаващите ги документи по 

програми „Вихрен“ и Петър Берон.  

1.1. Управителят – проф. Вайсилов представи специфичните условия по програми 

Вихрен и Петър Берон с предложени бележки от страна на Министерство на 

образованието и науката /МОН/, както и на членове от работната група, участваща в 

изготвянето им. След разглеждането и обсъждането на документацията, бе 

предложено заключително изготвените текстове да бъдат изпратени към 

лицензирана фирма за превод от и на английски език и респективно оформянето им 

в краен вариант.   

Решение ИС:  
Приема направените корекции по текстовете от специфичните условия по 

програми Вихрен и Петър Берон и възлага извършването на лицензиран 

превод да бъдат изпратени към лицензирана фирма за превод, след което 

документите да бъдат изпратени за съгласуване в МОН и МФ. 

 

 

 

По т. 2 от дневния ред -  Доклади на ВНЕК по съфинансиране на международни 

научни прояви в страната и КОСТ акции. 

 

2.1. Доклад  с  Вх. №94ЮЮ от 16.05.2019 г. от проф. д-р Юрий Кълвачев,  

Председател на Временната научно-експертна комисия по Процедура за финансова 

подкрепа на международни научни форуми в Република България и Програма COST 

към Фонд „Научни изследвания” 

 

Относно: Разгледани проектни предложения по Процедура за финансова подкрепа 

на международни научни форуми в Република България и Програма COST  

 

2.1.1. Проектно предложение: ФНИ 66 от 21.02.2019 г.  

COST Акция: CA17139 (EUTOPIA) European Topology Interdisciplinary Action;  

Topological Aspects of Biomolecular Dynamics (TABiD) 

Период на изпълнение: 18/10/2018 - 17/10/2022 

Искана сума за 2 години 37 000 лв. 

Ръководител: Доц д-р Невена Илиева  

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии–

БАН 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 37 000 лв. за две години на 

проектно предложение ФНИ 66 от 21.02.2019 г. по COST Акция CA17139 
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(EUTOPIA) European Topology Interdisciplinary Action; Topological Aspects of 

Biomolecular Dynamics (TABiD), с ръководител доц. д-р Невена Илиева. 

 

Решение на ИС: 

Приема решението на ВНЕК да се осигури съфинансиране от 37 000 лв. за две 

години на проектно предложение ФНИ 66 от 21.02.2019 г. по COST Акция 

CA17139 (EUTOPIA) European Topology Interdisciplinary Action; Topological 

Aspects of Biomolecular Dynamics (TABiD),с ръководител доц. д-р Невена Илиева. 

 

2.1.2. Проектно предложение: ФНИ 320 от 12.04.2019 г.  

COST Акция: CA 15215 (IPEMA) Innovative approaches in pork production with entire 

males   

Период на изпълнение: 06/10/2016 - 05/10/2020 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Соня Георгиева Иванова 

Базова организация: Земеделски институт – гр. Шумен 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  
ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на 

проектно предложение ФНИ 320 от 12.04.2019 г. по COST Акция CA 15215 (IPEMA) 

Innovative approaches in pork production with entire males, с ръководител доц. д-р 

Соня Георгиева Иванова. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 28 333 лв. за проектно предложение 

ФНИ 320 от 12.04.2019 г. по COST Акция CA 15215 (IPEMA) Innovative 

approaches in pork production with entire males, с ръководител доц. д-р Соня 

Георгиева Иванова. 

 

2.1.3. Проектно предложение: ФНИ 317 от 11.04.2019 г.  

COST Акция: CA 15215 (IPEMA) Innovative approaches in pork production with entire 

males   

Период на изпълнение: 06/10/2016 - 05/10/2020 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Тодор Тодоров Стоянчев 

Базова организация: Тракийски университет – гр. Стара Загора 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  
ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на 

проектно предложение ФНИ 320 от 12.04.2019 г. по COST Акция CA 15215 (IPEMA) 

Innovative approaches in pork production with entire males, с ръководител доц. д-р 

Тодор Тодоров Стоянчев. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 28 333 лв. на проектно предложение 

ФНИ 320 от 12.04.2019 г. по COST Акция CA 15215 (IPEMA) Innovative 
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approaches in pork production with entire males, с ръководител доц. д-р Тодор 

Тодоров Стоянчев. 

2.2. Разглеждане на проектни предложения по Процедура за финансова подкрепа на 

международни научни форуми в Република България 

 

2.2.1. Проектно предложение: ФНИ 322 от 15.04.2019 

Наименование на конференцията: Трета международна конференция по Био-

антиоксиданти: Природните био-антиоксиданти като вдъхновение за 

хранителната химия и фармация 

Дати на провеждане 17 – 21 септември 2019 

 Място на провеждане Несебър 

Ръководител: Проф. д-р инж. Весела Денева Кънчева 

Базова организация: Институт по органична химия с Център по фитохимия - 

БАН 
Искана сума 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

2.2.2.Проектно предложение: ФНИ 364 от 14.05.2019 

Наименование на конференцията: Международна научна конференция: 

Невронауки, биоинформатика, микробиом – с поглед в бъдещето 

Дати на провеждане 17 – 19 септември 2019 

 Място на провеждане Университетски център „Бачиново“, Благоевград 

Ръководител: Проф. д-р Рени Емил Калфин 

Базова организация: Институт по невробиология - БАН 

Искана сума 5000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране по двата бр. проекти на обща 

стойност 14 000 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема да съфинансира горепосочените 2 бр. проектни предложения с общ 

размер 14 000 лв. и възлага на управителя да се подпишат договори и се изплатят 

сумите. 

 

2.3. ВНЕК разгледа и одобри предложението за промяна на датите за провеждане на 

конференцията с № ФНИ - 284 от 20.03.2019 г., съответно одобрена от ИС с Протокол № 

6/12.04.2019 г. от 6-7 юни 2019 г. на 28-29 юни 2019 г. поради краткото време за 

организиране на конференция и неосигурени средства до момента. Промяната на датите 

е съгласувано с участниците в Конференцията. 

2.3.1. Проектно предложение: ФНИ - 284 от 20.03.2019 

Наименование на конференцията: Втора международна конференция 

"Хибридните заплахи: алтернативи и решения" 
Дати на провеждане 28-29 юни 2019 
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 Място на провеждане София 

Ръководител: Доц. д-р Момчил Баджаков 

Базова организация: Нов Български университет 

Искана сума 7000 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема датите за провеждане на Втора международна конференция "Хибридните 

заплахи: алтернативи и решения" с № ФНИ - 284 от 20.03.2019 г. да бъдат 28-29 

юни 2019 г.  

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади от ръководители на договори. 

 

3.1. Доклад с Вх. № 100113/12 от 18.04.2019 г. от проф. дтн Илиана Маринова, 

ръководител на договор ДН17/5 от 2017 г., на тема „Мехатронни магнитно-

механични трансмисионни системи“, Технически университет - София. 

Относно: Удължаване на срока на първи етап от договора до 30 юли 2019 г. 

Обосновка: Участие в международна конференция за представяне на резултати от 

работата по първия етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока за изпълнение на първия етап по договор 

ДН17/5 от 2017 г., до 30 юли 2019 г., без изменение на утвърдения бюджет. 

 

3.2. Доклад с Вх. № 1002/5 от 05.04.2019 г.от доц. д-р Цвета Апостолова, 

ръководител на договор ДНТС/Франция 01/9 от 09.05.2017 г., Нов Български 

Университет на тема: “Теоретично изследване на процесите  на генериране на 

наноплазма в атомни и молекулярни клъстери при облъчването им с интензивни 

лазерни импулси в инфрачервената до рентгеновата спектрални области. 

Приложението на теоретичните подходи за описанието на генериране на плазма в 

твърди вещества” 

Относно: Удължаване на периода за изпълнение на договора със срок от 6 месеца 

до 09.11.2019 г., без промяна на утвърдения финансов план.  

Обосновка: Допълнителното време за изпълнение на проекта се налага поради 

разминаването на стартирането на изпълнението с близо 6 месеца от френска и 

българска страна, напускането на аспиранти от страна на френските партньори.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока за изпълнение на договор ДНТС/Франция 

01/9 от 09.05.2017 със 6 (шест) месеца г., без изменение на утвърдения 

бюджет. 

 

3.3. Доклад с Вх. № 0902/18 от 16.05.2019 г.от доц. д-р Митко Гайдаров, 

ръководител на договор ДНТС/Русия 01/3 от 23.06.2017 г., Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика - БАН.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 5 месеца до 23.11.2019 г. без 

допълнително финансиране. 
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Обосновка: Очаква се през този период да бъде завършена и публикувана статия по 

квазиелистично разсейване на ядра и реакции на техния разпад. Също така предстои 

участие с доклади на членове на колектива от българска и руска страна в 23-ата 

Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения, която ще 

се проведе през м. септември 2019 г. Предстои и провеждането на 38-ия 

Международен семинар по теория на атомното ядро през юни 2019 г., който 

представлява важна част от научната програма на договора. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока за изпълнение на договор ДНТС/Русия 01/3 

от 23.06.2017 г. със 5 (пет) месеца до 23.11.2019 г. без изменение на 

утвърдения бюджет. 

 

3.4. Доклад с Вх. № 100101/39 от 20.03.2019 г. от доц. Д-р Елена Василева, 

ръководител на проект за двустранно сътрудничество  ДНТС Франция 01/2 от 

09.05.2017 г., СУ “Св. Климент Охридски”  

Относно: Удължаване на периода за изпълнение на договор ДНТС Франция 01/2 

със срок от 6 месеца до 19.11.2019 г., 

Обосновка: В този период ще бъдат осъществени визити на френски учени в 

България и на млади български учени във Франция.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока за изпълнение на договор ДНТС/Франция 

01/2 от 09.05.2017г. със 6 (шест) месеца до 19.11.2019 г., без изменение на 

утвърдения бюджет. 

 

3.5. Доклад с Вх. № 0905/12 от 13.05.2019 г. от проф. д-р Искра Лакова, 

ръководител на договор ДНТС Словакия 01/9 от 2013 г., Геологически институт – 

БАН. 

Относно: Искане да бъдат прехвърлени 820 лв. от перо Б. „Визити на словашки 

учени в България“ в перо Е. „Визити на български учени в Словашката Република“.  

Обосновка: Поради приключване на договора от словашка страна вече няма 

финансиране за командировки на български участници.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени 820 лв. от перо Б. „Визити на словашки учени 

в България“ в перо Е. „Визити на български учени в Словашката Република“  
по договор ДНТС Словакия 01/9 от 2013 г..  

 

3.6. Доклад с Вх. № 0902/15 от 24.04.2019 г. от проф. дфн Людмил  Хаджииванов, 

ръководител на договор ДН 18/3 от 10.12.2017 г. с тема “Алгебрични методи в 

квантовата теория на полето и квантовата информатика”, Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика. 

Относно: Удължаване на периода за изпълнение на договор ДН 18/3 от 10.12.2017 

г.  със срок от 6 месеца до 10.12.2019 г. 
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Обосновка: Планираните командировки могат да бъдат реализирани до есента на 

2019 г. и се изисква още работа по научните материали, докато бъдат изпратени за 

публикуване. 

 Решение на ИС: 

 Приема да бъде удължен срока за изпълнение на първия етап по договор ДН 

18/3 от 10.12.2017 г със 6 (шест) месеца до 10.12.2019 г., без изменение на 

утвърдения бюджет. 

                        

 

3.7. Доклад с Вх. № 0907/65 от 08.04.2019 г. от доц. д-р Тодор Петров, ръководител 

на договор ДН18/7 от 10.12.2017 г., Институт по физика на твърдото тяло - БАН. 

Относно:  Удължаване на срока на първи етап от договор  ДН18/7 от 10.12.2017 г. 

със 6 (шест) месеца до 10.12.2019 г. 

Обосновка: Възникнали проблеми при използването на една от основните 

апаратури необходими за изпълнението на задачите. 

  

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока за изпълнение на първия етап по договор 

ДН18/7 от 10.12.2017 г. със 6 (шест) месеца до 10.12.2019 г., без изменение 

на утвърдения бюджет. 

 

3.8. Доклад с Вх. № 100101/46 от 19.04.2019 г. от д-р Стефан Лалковски, 

ръководител на договор ДН18/17 от 20.12.2017 г. на тема “Нови детектори за гама 

астрономия NDeGRA”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Относно: Удължаване на срока на първи етап от договор ДН18/17 от 20.12.2017 г. 

със 6 (шест) месеца до 20.12.2019 г. 

Обосновка: Участие в конференции, които ще се проведат през лятото и есента на 

2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока за изпълнение на първия етап по договор 

ДН18/17 от 20.12.2017 г. със 6 (шест) месеца до 20.12.2019 г., без изменение 

на утвърдения бюджет. 

 

3.9. Заявление с вх. № от 0907/71 от 25.04.2019 от проф. д-р Александър Елияс, 

ръководител на договор ДНТС/Словакия 01/2 от 30.09.2013 г. на тема 

„Фотокаталитично очистване на замърсени води и въздух с помощта на 

наноструктурирани материали“, Институт по  катализ – БАН. 

Относно: искане част от неизразходваните средства от втория етап на договора да 

бъдат използвани за заплащане дневни и квартирни на български учен в Словакия. 

Обосновка: Финансовите средства за изпълнението на втория етап на договора 

ДНТС/Словакия 01/2 са забавени, в следствие на което това е причина за 

разминаването на изпълнението му в страните партньори.   

Във връзка с изпълнението на работната програма на втория етап е необходимо 

измерване на фотолуминисцентни спектри на образци в лабораторията по 

механохимия на Института по геотехника на Словашката академия на науките. В 
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тази връзка е необходимо разрешение използването на част от неизразходваните 

средства от втория етап на проекта по перо пътни разходи, както и 

неизразходваните средства от първия етап на договора да бъдат използвани за 

заплащане на квартирни и пътни разходи на български учен в Словакия.  

Решение ИС:  

Отлага разглеждането на доклада по договор ДНТС/Словакия 01/2 като 

възлага на ПНЕК да изиска от  ръководителя актуализиран финансов план.  

 

3.10. Заявление с вх. № 0907/66 от 09.04.2019 г. доц. Д-р Силвия Тодорова, 

ръководител на проект ДНТС/Индия 01/8 на тема “Наноразмерни оксиди с 

контролиран размер и морфология модифицирани с благородни метали (Pt, Pd, Ru) 

за процеси на очистване на газове (пълно окисление на летливи органични вещества 

и prox процес).“ 

Относно: 1. Удължаване срока на договора с три месеца;  

      2. Промени във финансовия план. 

Обосновка:  
По т. 1: Поради проблеми с комуникационния модул на газов хроматограф 5860 се 

забави изпълнението на задачи 1.2. Каталитични изпитания на катализатори на 

основата на благородни метали и наноразмерни оксиди и задача 2.2. „Каталитични 

изпитания на смесени оксиди на основата на Co, Mn, Ce.  

По т. 2: Поради неизразходвани средства от трети етап от т.3. Командировки в 

размер на 6623.76 лв. да бъдат прехвърлени за изразходване към т.1. Апаратура и 

оборудване – 1000лв.; т.2. Материали, химикали, консумативи – 3500 лв.; т.5 

Заплащане на външни организации за извършване на анализи, изпитания – 1500 лв; 

т.7 Други разходи - 632.76.  

Приложения: 1. Работна програма за трети етап, съгласно Анекс № 2; 2. Финансов 

план за трети етап на проекта, съгласно Анекс № 2; 3.Финансово план за трети етап 

с преразпределени средства от перо командировки; 4. Насоки за конкурс за 

двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и 

Република Индия. 

 

Решение ИС:  

1. Приема удължаването на срока на договора ДНТС/Индия 01/8 с три 

месеца,  

2. Приема направените промени във финансовия план и прехвърлянето на 

неизразходвани средства от трети етап.  

 

3.11. Доклад с вх. № 100101/40 от 20.03.2019г. от доц. д-р Елена Василева, 

ръководител на проект № ДФНИ Т 02/15 от 12.12.2014г. на тема: Полимерни 

материали с ултра ниска протеинова адсорбация на основата на полицвитерйони за 

лечение на рани, Софийски университет  „Св. Климент Охридски”. 

Относно: промяна във финансовия план. 

Обосновка: във финансовия план от втори етап да бъде направено 

преразпределение на средствата по пера, както следва: 3500лв. от перо 
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Командировки в перо Материали, химикали и консумативи; 2300лв. от перо 

Командировки в перо Заплащане на външни организации за извършване на анализи 

изпитания и др.;. 100 лв. от перо Привличане на утвърдени учени от други страни 

за краткосрочен престой в перо Информационни продукти; 800лв. от перо  

Привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен престой  в перо 

Заплащане на външни организации за извършване на  анализи изпитания и др.; 370 

лв. от перо Други в перо Материали, химикали и консумативи.  

Приложение: 1. Нов и стар финансов план.  

Решение ИС: 

Приема исканите промени по пера по финансовия план на договор ДФНИ 

Т02/15 от 2014 г.  

 

3.12. Уведомление с вх. № 94ЛЛ/15 от 13.05.2019г. от проф. дфн. Любомир Ковачев, 

ръководител на договор ДН18/11 от 2017 г. на тема: „ Нелинейно взаимодействие и 

поляризационни ефекти на свръх-къси лазерни импулси в диелектрични среди“. 

Относно: промяна на финансов план. 

Обосновка: За партньорската организация (НБУ) ще бъдат прехвърлени 1000 лв. от 

перо 5 „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“ в перо 3 „Разходи за дълготрайни материали и 

нематериални активи“; 400 лв. от перо 4 „Разходи за външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“ в перо 3 „Разходи за дълготрайни материали и 

нематериални активи; 100 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи 

за дълготрайни материали и нематериални активи“. 

Приложение: стар и нов финансов план. 

Решение ИС: 

Приема исканата промяна на финансов план по договор ДН18/11 от 2017 г., 

но изисква коригиран финансов план. 

 

3.13. Доклад с вх. № 100101/49/14.05.2019 г. от проф. д-р Силвия Илиева, 

ръководител на проект по договор №ДН 02/11 от  19.12.2016 г. на тема „Извличане 

на знания и вземане на решения от големи масиви данни в електронното 

управление“, СУ „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Промяна в колектива на проект по договор №ДН 02/11 

Обосновка: Моля да бъде направена промяна в състава на научния колектив на 

проект ДН02/11 „Извличане на знания и вземане на решения от големи масиви 

данни в електронното управление", както следва: 

Нови членове на колектива: 

1. Ива Любенова Кръстева, пост-докторант 

2. Васил Кръстев Димов, текущ докторант към катедра „Софтуерни 

технологии", ФМИ 

3. Мурад Касим, текущ докторант към катедра „Софтуерни технологии", 

ФМИ 

Отпадащи членове от колектива: 
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1. Ясен Георгиев Кипров, отчислен докторант към катедра „Софтуерни 

технологии", ФМИ 

2. Борислав Йорданов Капукаранов, текущ докторант към катедра 

„Софтуерни технологии", ФМИ 

3. Красимира Георгиева Георгиева-Александрова, текущ докторант към 

катедра „Софтуерни технологии", ФМИ. 

 Включването на нови членове в състава на колектива е обосновано от 

възможността за привличане на млади учени с потенциал за развитие на 

научноизследователска дейност в областта на големите данни, както и поради 

отпадане на текущи членове от колектива. Борислав Капукаранов е прекратил 

работа по дисертацията си и е отчислен. Ясен Георгиев Кипров е отчислен с право 

на защита, но няма възможност да продължи работата си по проекта. Красимира 

Георгиева Георгиева-Александрова не е взела участие в дейностите по проекта през 

първия етап и фокусът на работата й е изместен в друга посока.“  

Приложения: Декларация-съгласие с подписите на всички членове на колектива; 

декларации за освобождаване от колектива на: Борислав Капукаранов, Ясен Кипров  

и Красимира Георгиева-Александрова; декларации за включване в колектива на: 

Ива Кръстева, Васил Димов и Мурад Касим; автобиографии на новите членове на 

коректива. 

Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на Фонд „Научни 

изследвания“. 

Решение на ИС:   

Приема исканата промяна в колектива на проект по договор №ДН 02/11 от 

2016 г, като на мястото на Борислав Капукаранов, Ясен Кипров  и Красимира 

Георгиева-Александрова се включват: Ива Кръстева, Васил Димов и Мурад 

Касим.   

 

 

3.14. Доклад с вх. № 100101/47/13.05.2019 г. от доц. д-р Десислава Петрова-Антова, 

ръководител на проект по договор № ДН 12/9 от 20.12.2017 г. на тема „Иновативни 

решения с големи данни за интелигентни градове“, СУ „Св. Климент Охридски“.  

Относно: Удължаване на срока на договора с четиридесет и един дена, до 

31.07.2019 г. 

Обосновка: „Моля да бъде удължен срока за отчитане на първи етап на проект 

ДН12/9 „Иновативни решения с големи данни за интелигентни градове“ до 

31.07.2019 г., поради следните причини: 

1. Участие и изнасяне на доклад в международна научна конференция 

„SpliTech 2019", Бол и Сплит, Хърватия в периода 18-21 юни 2019 г. 

2. Участие и изнасяне на доклад в международна научна конференция 

„CompSysTech 2019", Русе, България в периода 21-22 юни 2019 г. 

Приетите за докладване публикации, включват резултати от изпълнение на 

дейностите по проекта. Те ще бъдат публикувани в международните научни бази 

IEEE и ACM. 
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Приложения: 

1. Писмо с потвърждение за прием на публикация „Methodological Framework 

for Digital Transition and Performance Assessment of Smart Cities" на международна 

научна конференция „SpliTech 2019"; 

2. Регистрация за участие в международна научна конференция „SpliTech 

2019"; 

3. Писмо с потвърждение за прием на публикация „Conceptual Architecture of 

GATE Big Data Platform" на международна научна конференция „CompSysTech 

2019". 

 

Решение на ИС:   

Приема искането за удължаване на срока за изпълнение на първия етап на 

проект по договор № ДН 12/9 от 2017 г. с четиридесет и един дена (до 

31.07.2019 г.) 

 

3.15. Доклад с вх. № 0901/22/08.04.2019 г. от чл.-кор. дмн Светозар Маргенов, 

ръководител на проект по договор № ДН 12/1 от 11.12.2017 г. на тема „Числени 

методи и алгоритми за задачи с дробна дифузия“, Институт по информационни и 

комуникационни технологии - БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с два месеца, до 11.08.2019 г.  

Обосновка: „Във връзка с предстоящото отчитане на първи етап на финансирания 

от Фонд "Научни изследвания" научен проект по договор №ДН 12/1 от 2017 г. 

„Числени методи и алгоритми за задачи с дробна дифузия“, в качеството на 

ръководител, моля да разрешите срока на договора да бъде удължен с два месеца. 

По проекта има приети доклади на  международни конференции през месец юни и 

юли. Разходите ще бъдат в рамките на утвърденото от ФНИ финансово 

разпределение за първия етап, което е част от договора. Резултатите, които ще 

бъдат представени на тези конференции, са получени в рамките на първия етап на 

проекта.“ 

 

Решение на ИС:   

Приема искането за удължаване на срока за изпълнение на първия етап на 

проект по договор № ДН 12/1 от 2017 г. с два месеца (до 11.08.2019 г.).  

 

3.16. Доклад с вх. № 0901/26/14.05.2019 г. от проф. дтн Тодор Стоилов, ръководител 

на проект по договор № ДН 12/10 от 20.12.2017 г. на тема „Интегриране на 

двуйерархична оптимизация в информационна услуга за портфейлна оптимизация“, 

Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН.  

Относно: Промяна във финансовия план на проекта 

Обосновка: „При изпълнение на финансирания от ФНИ утвърден наш проект ФНИ 

12/10 от 20.12.2017 „Интегриране на двуйерархична оптимизация в информационна 

услуга за портфейлна оптимизация” се появи необходимост за прехвърляне на 

средства от група разходи „Материали“ към „Външни услуги“. 
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Съгласно чл. 7, ал. 2 от Договора информираме, че прехвърляме сумата 2500 

лв. (две хиляди и петстотин лв.) от група разходи „Материали, консумативи и други 

допустими разходи” в група „Разходи за външни услуги пряко свързани с 

изпълнението на проекта “. Мотивите за това прехвърляне са, че редакциите па 

научните списания, за които подаваме научни статии е резултати от настоящия 

проект, изискват заплащане на първоначална такса за обработване на нашите 

материали.“. 

Решение на ИС:   

Приема за сведение исканата промяна във финансовия план на проект по 

договор № ДН 12/10 от 2017 г., като от перо „Материали, консумативи и 

други допустими разходи“ бъдат прехвърлени 2 500 лв. в перо „Разходи за 

външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“.  

 

3.17. Доклад с вх. № 0904/15/12.04.2019 г. от проф. д-р Светлана Мишева, ръководител 

на проект по договор №ДНТС/Словакия 01/4 от 29.09.2013 г. на тема „Оценка на 

реакцията към засушаване и азотен дефицит на базата на изучаване връзката между 

фотосинтеза и азотен обмен на сортове обикновена пшеница от българска и словашка 

селекция“, базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика, БАН. 

Относно: Промяна във финансовия план на проекта за втори етап. 

Обосновка: „Поради неосъществяване на част от предвидените за първи етап 

мобилности са неизразходвани средства в размер на 2225.60 лв. За втори етап са 

преведени средства в размер на 5 085 лв. Така общата сума за втория етап е 7 310.60 лв. 

Поради приключване на договора от страна на словашкия партньор на 31.12.2018 г. през 

втория етап ще се осъществят само 2 от предвидените 5 мобилности. За тях през втория 

етап ще бъдат изразходвани приблизително: 1 254.18 лв. Голяма част от средствата ще 

останат неизразходвани, а именно: приблизително 4 795.02 лв. 

В тази връзка, моля, за промяна във финансовия план за втори етап, а именно: (1) да се 

разреши част от неизразходваните средства по перо „Дейности, финансирани от 

българска страна“ да се използват за дневни разходи на българския учен в Словакия (7 

дена, 7 х 35 евро = 479.18 лв.) и (2) останалите неизразходвани средства в размер на 4 

315.84 лв. от същото перо да бъдат прехвърлени в перо „Възможни допълнителни 

разходи, приложими само за българските участници“. Средствата ще бъдат използвани 

за закупуване на един преносим компютър, части за компютърни системи и софтуерни 

продукти.“ 

 

Решение на ИС:   

1. Приема искането за прехвърляне на средства от перо „Дейности, 

финансирани от българска страна“ в перо „Възможни допълнителни 

разходи, приложими само за българските участници“ в размер на 4  795,02 

лв.  

2. Не приема закупуване на ДМА, тъй като това не е предвидено в Насоките 

за конкурса. 

3. Възлага на ПНЕК по селскостопански науки да извърши проверка за 

исканото прехвърляне на средства, като установи дали съответства на 

Насоките на конкурса, след което ИС ще вземе окончателно решение. 
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3.18. Доклад с Вх. № 100113/12 от 18.04.2019 г. от проф. дтн Илиана Маринова, 

ръководител на договор ДН17/5 от 2017 г., на тема „Мехатронни магнитно-

механични трансмисионни системи“, Технически университет - София. 

Относно: Удължаване на срока на първи етап от договора до 30 юли 2019 г.  

Обосновка: Участие в международна конференция за представяне на резултати от 

работата по първия етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока за изпълнение на първия етап по договор 

ДН17/5 от 2017 г., до 30 юли 2019 г., без изменение на утвърдения бюджет.  

 

 

3.19. Доклад с Вх. № 0901/21 от 19.03.2019 г. от проф. д-р Евгени Иванов, 

ръководител на договор ДКОСТ01/7 от 2017 г., Институт по механика, БАН. 

Относно: Преразпределяне на средства и прехвърляне на: 

1. 7 000 лв. от перо „Апаратура и специфично оборудване“ към перо 

„Заплащане на външни услуги за изпълнение на проекта“;  

2. 3 600 лв. от перо „Материали, химикали и консумативи“ към перо 

„Заплащане на външни услуги за изпълнение на проекта“.  

Обосновка: По работен пакет 2, към наличния атомно силов микроскоп се налага 

сервизна услуга по ремонт и настройка, както и да се направи софтуерен ъпгрейд на 

апаратура за микро- и наномеханични изпитвания. 

Приложение: Актуализиран финансов план. 

 

Решение на ИС: 

Приема преразпределяне на средствата по договор ДКОСТ01/7 от 2017 г. 

както следва: 

- 7 000 лв. от перо „Апаратура и специфично оборудване“ към перо 

„Заплащане на външни услуги за изпълнение на проекта“; 

- 3 600 лв. от перо „Материали, химикали и консумативи“ към перо 

„Заплащане на външни услуги за изпълнение на проекта“.  

 

3.20. Доклад с Вх. № 100133/5 от 20.03.2019 г. от доц. д-р Радан Иванов, 

ръководител на договор ДН17/27 от 2017 г., на тема „Анализ на сеизмичния риск за 

подземни тръбопроводи в гр. Перник“, ВСУ „Л. Каравелов“.  

Относно: Промяна в местоработата на гл. ас. д-р Иван Иванчев. 

Обосновка: Гл. ас. д-р Иван Иванчев е спечелил конкурс за гл. асистент в УАСГ и 

трябва да прекрати трудовите си правоотношения с ВСУ „Л. Каравелов“, но 

желанието му, както и на останалите членове на научния колектив е той да остане в 

екипа по проекта. 

 

Решение на ИС: 

Приема гл. ас. д-р Иван Иванчев да остане в научния колектив по договор 

ДН17/27 от 2017 г. 
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3.21. Доклад с Вх. № 100133/6 от 20.03.2019 г. от доц. д-р Радан Иванов, 

ръководител на договор ДН17/27 от 2017 г., на тема „Анализ на сеизмичния риск за 

подземни тръбопроводи в гр. Перник“, ВСУ „Л. Каравелов“. 

Относно: Удължаване на срока на първи етап от договора с 6 (шест) месеца.  

Обосновка: Забавяне в административно-техническото обслужване на проекта от 

страна на ВСУ „Л. Каравелов“, както и забавяне на финансирането за първи етап на 

проекта от страна на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока за изпълнение на първи етап по договор 

ДН17/27 от 2017 г. с 6 (шест) месеца, без изменение на утвърдения бюджет.  

 

3.22. Доклад с Вх. № 0907/63 от 03.04.2019 г. от доц. д-р Стоян Пършоров, 

ръководител на договор ДН17/17 от 2017 г., на тема „Фазови превръщания, 

свързани с TRIP-ефекти във високолегирани железни и кобалтови супер сплави“, 

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро - и 

аеродинамика „Aкад. Ангел Балевски“, БАН.. 

Относно: Прехвърляне на 10 540 лв., предвидени за закупуване на мобилен X-Ray 

уред за рентгенографско определяне на химическия състав на изследваните проби, 

към втория етап на договора. 

Обосновка: Като участник в Център за върхови постижения по „Мехатроника и 

чисти технологии“ ръководството на института има намерение да закупи подобен 

уред, което прави необосновано предварителното закупуване на уреда със средства 

по договора с ФНИ.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени към втори етап на договор ДН17/17 от 2017 г. 

сума в размер на  10 540 лв. 

 

 

3.23. Доклад с Вх. № 100119/9 от 13.05.2019 г. от доц. д-р Георги Добрев, 

ръководител на договор ДН17/25 от 2017 г., на тема „Получаване, пречистване и 

имобилизация на липаза при твърдофазово култивиране на Rhizopus arrhizus като 

средство за разработване на еко и „зелени“ технологии“, Университет по 

хранителни технологии - Пловдив. 

Относно: Преразпределяне на средства във финансовия план на договора и 

прехвърляне на 2 958 лв. от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи, свързани с изпълнението на 

проекта“. 

Обосновка: Общата стойност на договора не се променя и преразпределението е в 

рамките на 15 % от общата сума на преките допустими разходи, като не се 

нарушава максималната стойност на финансовите средства по пера.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени 2 958 лв. от перо „Разходи за командировки“ 

към перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, 
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свързани с изпълнението на проекта“ по договор ДН17/25 от 2017 г., като 

изисква актуализиран финансов план. 

 

3.24. Доклад с Вх. № 100117/4 от 13.05.2019 г. от гл. ас. д-р Господинка Гичева, 

ръководител на договор ДН17/20 от 2017 г., на тема „Функционални композитни 

наноматериали, получени от природни източници, за опазване на околната среда“, 

Минно-геоложки университет - София. 

Относно: Преразпределяне на средства във финансовия план на договора и 

прехвърляне на 2 328 лв. от перо „Разходи за външни услуги пряко свързани с 

изпълнението на проекта“ към перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи, свързани с изпълнението на проекта“.  

Обосновка: Общата стойност на договора не се променя и преразпределението е в 

рамките на 15 % от общата сума на преките допустими разходи. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени 2 328 лв. от перо „Разходи за външни услуги 

пряко свързани с изпълнението на проекта“ към перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи, свързани с изпълнението на 

проекта“ по договор ДН17/20 от 2017 г., като възлага на ПНЕК да провери 

дали не се нарушават процентните съотношения съгласно Насоките за 

конкурса. 

 

3.25. Доклад с Вх. № 100113/16 от 14.05.2019 г. от доц. д-р Силвия Бойчева, 

ръководител на договор ДН17/18 от 2017 г., на тема „Синтез на зеолити от 

въглищни пепели за адсорбция, каталитична деструкция и детекция на атмосферни 

замърсители“, Технически университет - София. 

Относно: Преразпределяне на средства във финансовия план на договора и 

прехвърляне на 455.99 лв. от перо „Разходи за ДМА“ към перо „Разходи за външни 

услуги пряко свързани с изпълнението на проекта“, 54.01 лв. от перо „Разходи за 

ДМА“ към перо „Разходи за командировки“ и 88.30 лв. от перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи, свързани с изпълнението на 

проекта“ към перо „Разходи за командировки“. 

Обосновка: Общата стойност на договора не се променя и преразпределението е в 

рамките на 15 % от общата сума на преките допустими разходи.  

 

 

Решение на ИС: 

Приема преразпределението на средства във финансовия план по договор 

ДН17/18 от 2017 г., като изисква от ръководителя коректен актуализиран 

финансов план и възлага на ПНЕК да провери дали не се нарушават 

процентните съотношения съгласно Насоките за конкурса.  

 

3.26. Доклад с Вх. № 0903/19 от 01.02.2019 г. гл. ас. д-р Милена Михайлова, 

ръководител на договор, на тема „Психофизиологични подходи за откриване на 

биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на 

зрителното възприятие“, Институт по неврология, БАН . 
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Относно: Отчитане на разходи в перо „Външни услуги“ от първи етап, по схема за 

предоставяне на ваучери за храна при участие на деца и юноши в организираните от 

екипа на проекта фокус групи. 

Обосновка: В обоснования план на проекта са предвидени разходи, които пряко 

засягат участието на деца и юноши в изследванията по проекта. Предвид 

индивидуалните хранителни режими на участниците в експерименталните сесии, 

които са осем (8) на брой, по 30 минути, се предлага решение за предоставяне на 

ваучери за храна на всеки участник. 

 

Решение на ИС: 

Дава съгласие за закупуване на ваучери свързани с изпълнението на проект 

по договор ДН 15/6 от 2017 г. 

 

3.27. Доклад с Вх. № 0908/3 от 24.04.2019 г. от проф. Мартин Табаков, ръководител 

на договор ДН 15/13 от 2017 г., на тема:“Анализ и философско осмисляне на ролята 

на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането й в световната 

култура“, базова организация Институт за изследване на обществата и знанието при 

БАН 

Относно: Удължаване на срока за отчитане с четири месеца, до 18.10.2019 г. 

Обосновка: Участие в предстоящи конференции и конгреси през месеците юли, 

август, септември и октомври 2019 г. 

Приложение: Актуализиран финансов план. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаването на срока за отчитане на договор ДН 15/13 от 2017 г. с 

четири (4) месеца, до 18.10.2019 г. 

 

3.28. Доклад с Вх. № 0908/6 от 15.05.2019 г. от проф. Веселин Петров, ръководител 

на договор ДН 15/9 от 2017 г., на тема „Синергия между процесуална философия и 

елементи на изкуствен интелект“, базова организация: Институт за изследване на 

обществата и знанието – БАН“. 

Относно: Уведомление за прехвърляне на средства от перо „Разходи за 

командировки, разходи за ДМА“ и „Разходи за материали и други допустими 

разходи“ в перо „Разходи за външни услуги.  

Обосновка: Изпълнението на задачите по договора налага прехвърляне на средства 

по пера. 

 

Решение на ИС: 

Възлага на ПНЕК да се запознае подробно с доклада, като провери дали са 

спазени процентните съответствия. 

 

3.29. Доклад с вх. № 19/8 от 22.04.2019 г. от доц. Евелина Шикова-Лекова – 

ръководител на проект ДКОСТ01/9 от 2017 г. на тема „Проучване потенциалната 

роля на някои вирусни инфекции като рискови фактори в развитието на миалгичен 

енцефаломиелит/синдром на хроничната умора“, НЦЗПБ. 
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Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 3 месеца, считано от 

04.08.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на проект ДКОСТ01/9 от 2017 г. 

с 3 месеца, считано от 04.08.2019 г. 

 

3.30. Доклад с вх. № 0903/45 от 09.05.2019 г. от проф. Радостина Александрова – 

ръководител на проект ДКОСТ01/16 от 17.08.2017 г. на тема „Иновативен подход за 

откриване на лиганди с две или повече мишени в процеса на 

създаване/идентифициране на биологично активни съединения“, ИЕМПАМ -БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 4 месеца, считано от 

04.08.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на проект ДКОСТ01/16 от 2017 г. 

с 4 месеца. 

 

3.31. Доклад с вх. № 100122/4 от 08.05.2019 г. от доц.  Мария Раданова, ръководител 

на проект ДНТС/Франция, № 01/11 от 2016 г. на тема „Автоимунен отговор срещу 

плазмени протеини на вродената имунна система“, МУ-Варна. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 6 месеца до 09.11.2019 

г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на проект ДНТС/Франция, № 

01/11 от 2016 г. с 6 месеца до 09.11.2019 г. 

 

 

3.32. Доклад с вх. № 0903/40 от 23.04.2019 г. от доц. Велислава Терзиева, 

ръководител на проект ДНТС/Австрия01/6 от 2017 г. на тема „Проучване върху 

посттимусната стабилност на FOXP3 експресията за поддържане на имунологична 

толерантност“, ИБИР-БАН. 

Относно:   1) Прехвърляне на 500 лв. от т. „Разходи за командировки“ към т. 

„Разходи за външни услуги. 

        2) Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 4 месеца считано от 

23.08.2019 г. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема прехвърляне на 500 лв. от т. „Разходи за командировки“ към т. 

„Разходи за външни услуги на проект ДНТС/Австрия01/6 от 2017 г.. 

2. Приема удължаване на срока за изпълнение на проект ДНТС/Австрия01/6 

от 2017 г.  с 4 месеца, считано от 23.08.2019 г. 

 

 



 
 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 7/17.05.2019 г.                                                                                        18 
 

3.33. Доклад с вх. № 0903/36 от 29.03.2019 г. от проф. Емилия Апостолова, 

ръководител на проект ДНТС/Словакия01/10 от 2016 г. на тема „Влияние на азотния 

излишък и замърсяването с тежки метали върху защитните механизми на 

растенията“, ИБФБМИ-БАН. 

Относно: Прехвърляне на 1750 лв. от т. 1. В „Вътрешен транспорт за словашки 

учени в РБ“ към т. 1.А „Пътните разходи на българските учени в Словашката 

република. 

 

Решение на ИС: 

Приема прехвърляне на 1750 лв. от т. 1.В „Вътрешен транспорт за словашки 

учени в РБ“ към т. 1.А „Пътните разходи на българските учени в Словашката 

република по договор ДНТС/Словакия01/10 от 2016 г. 

 

3.34. Доклад с вх. № 0903/37 от 01.04.2019 г. от доц. Галина Радева, ръководител на  

проект ДН11/4 от 2017 г. на тема „Микробиомът на почвата като индикатор за 

биоразнообразие и еволюция на микробни съобщества при трайно замърсяване с 

тежки метали“, Институт по молекулярна биология - БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 4 месеца до 14.11.2019 

г. 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на първия етап на проект ДН11/4 

от 2017 г. с 4 месеца до 14.11.2019 г. 

 

3.35. Доклад с вх. № 100138/27 от 15.04.2019 г. от доц.  Мария Стоянова, 

ръководител на проект ДН11/12 от 2017 г. на тема „Активност на комбинации от 

ентеровирусни инхибитори с изяснен механизъм на действие и малки 

интерфериращи РНК-и към ентеровируси“, ИПАЗР„Н. Пушкаров”. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 6 месеца, считано от 

18.06.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на първия етап на проект 

ДН11/12 от 2017 г. с 6 месеца, считано от 18.06.2019 г.  

 

3.36. Доклад с вх. № 0903/35 от 26.03.2019 г. от доц. Анастас Господинов, 

ръководител на проект ДН11/17 от 2017 г. на тема „Хроматинови механизми в 

контрола на ДНК репликацията и защитата от репликационен стрес“, Институт по 

молекулярна биология, БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 6 месеца, считано от 

18.06.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на първия етап на проект 

ДН11/17 от 2017 г. с 6 месеца, считано от 18.06.2019 г.  
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3.37. Доклад с вх. № 0904/16 от 16.04.2019 г. от проф. Валя Василева, ръководител 

на проект ДН11/8 от 2017 г. на тема „Нискомолекулните протеини с NudC домен: 

eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis 

thaliana“, ИФРГ, БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 6 месеца, до 15.12.2019 

г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на първия етап на проект ДН11/8 

от 2017 г. с 6 месеца, до 15.12.2019 г. 

 

3.38. Доклад с вх. № 100101/51 от 16.05.2019 г. от доц. Венцеслава Петрова, 

ръководител на проект ДН11/10 от 2017 г. на тема „Състояние на покой при 

Saccharomyces cerevisiae – модел за изследване на токсикологичен и стресов 

отговор“, СУ „Св. Климент Охридски“. 

Относно:   1) За БО СУ „Св. Климент Охридски“: 

- Прехвърляне на 200 лв. от т. 5. „Разходи за материали и консумативи“ към т. 3. 

„Разходи за ДМА“ 

- Прехвърляне на 2000 лв. от т. 5. „Разходи за материали и  консумативи“ към т. 4 

„Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ 

2) За ПО – ИБЕИ-БАН 

- Прехвърляне на 690 лв. от т. 2. „Разходи за командировки“ към т. 3. „Разходи за 

ДМА“ 

- Неизразходваните 630 лв. от т. 2. „Разходи за командировки“ да се прехвърлят към 

втори етап в същата точка. 

 

Решение на ИС: 

Възлага на ПНЕК да провери дали актуализираният финансов план 

съответства на насоките, след което ИС ще вземе решение по доклада. 

 

3.39. Доклад с вх. № 0903/47 от 14.05.2019 г. от доц. Милена Мурджева, 

ръководител на проект ДН13/8 от 2017 г. на тема „Идентифициране на биологично 

активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки 

при ставно протезиране“, ИБИР - БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 5 месеца, считано от 

15.06.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на проект ДН13/8 от 2017 г. с 5 

месеца, считано от 15.06.2019 г. 

 

 

По т. 4 от дневния ред -  Информация от Управителя на ФНИ за изпълнения на 

решения на ИС и текущи въпроси. 
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4.1. (А). Доклад с вх. № 80/242 от16.05.2019 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

Управител на Фонд „Научни изследвания“, относно научно и технологично 

Сътрудничество между Република България и  Китайската народна република от 

Петнадесетата сесия на Смесената българо-китайска комисия за научно и 

технологично сътрудничество. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се финансират 2 проекта IP China 01/03 и IP China 01/07 от ПУ 

„Паисий Хилендарски“ и Аграрния университет от Конкурс за 

научноизследователски проекти – 2017 г., като проектите ще се изпълняват в 

периода 2018-2019 г. Подписването на договорите да стане на официална 

церемония в Пловдив, на която да бъдат поканени представители на 

Министерството на образованието и науката и Китайското посолство в 

София. Определя дата за провеждане на  събитието е 12-13 юни 2019. 

 

 

 

4.2. (Б). Доклад с вх.№ 80/242 от16.05.2019 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на Фонд „Научни изследвания“, относно научно и технологично 

сътрудничество между Република България и  Китайската народна република от 

Шестнадесетата сесия на Смесената Българо-китайска комисия за научно и 

технологично. Двете страни се споразумяха да обявят през 2019 г. следващата 

покана за проекти за двустранно сътрудничество, както и за българско – 

китайски проекти изследователски проекти. Проектите да бъдат реализирани 

през периода 2020-2022 г. в следните приоритетни области: 

- биотехнологии; 

- устойчиво селско стопанство; 

- информационни и комуникационни технологии; 

- енергетика и опазване на околната среда; 

- медицински науки; 

- химия и химическо инженерство; 

- физически науки; 

- технически науки; 

- икономика и управление. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема да се финансират 3 изследователски проекта с максимално 

финансиране за всеки проект 250 000 лв. като се финансира по един проект в 

следните области: 

- устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии; 

- информационни и комуникационни технологии; 

- здраве и биомедицина. 

Насоки и срокове за конкурса ще бъдат определени след съгласуване с 

китайската страна. 

2. Решение за конкурс за проекти за двустранно сътрудничество ще бъде 

взето след съгласуване с китайската страна. 
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4.3. Доклад с вх. № 80/243 от 16.05.2019 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“, относно научно и технологично сътрудничество 

между Република България и Австрия, като подчерта, че точните дати ще бъдат 

определени след съгласуване с австрийската страна. 

 

Решение на ИС: 

1. Определя състав на българската делегация, която да участва в смесената 

българо-австрийска комисия, която ще се проведе във Виена, както следва: 

- проф. дхн Георги Вайсилов 

- проф. дтн Светослав Николов 

- г-жа Геновева Жечева 

- представител на дирекция “Наука” на МОН 

2. Възлага на управителя да командирова за сметка на ФНИ, делегацията с 

право на пътни София-Виена-София, дневни и квартирни за 3 дни, според 

наредбата за командировки. 

 

4.4. Доклад от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни 

изследвания“, относно предложение от генералния секретар на фондация 

“Александър фон Хумболт“- Германия, за споразумение за сътрудничество. 

 

Решение ИС:. 

Дава съгласие за сключване на споразумение като конкретният текст на 

споразумението ще бъде обсъден на следващо заседание.  

 

 

4.5. Доклад от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни 

изследвания“, относно допълване на състав на сформираната работна група по 

Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и 

технологии COST. 

 

Решение ИС:. 

Допълва се състава на работната група за изготвяне на правила по 

„Европейската програма за сътрудничество в областта на научните 

изследвания и технологии COST“ с представител на Дирекция “Наука” към 

МОН и проф. Юрий Кълвачев. 

 

 

4.6. Предложение от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни 

изследвания“, относно организиране изнесено заседание на ИС на ФНИ в гр. 

Пловдив и представянето на отчета на ФНИ за 2018 г. и ГОП за 2019 г. пред 

научната общност. 

 

Решение ИС: 
1. Приема изнесеното заседание на ИС на ФНИ да се проведе на 13.06 в гр. 

Пловдив. 
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2. Представянето на отчета на ФНИ за 2018 г. и ГОП за 2019 г. да бъде 

проведено на 12.06, от 16:00 ч., в гр. Пловдив. 

3. Разходите по транспорта, настаняването и храната на членовете на ИС, 

управителя и служителите на ФНИ, които ще участват в мероприятията в 

периода 12-13.06.2019 г. в гр. Пловдив да бъдат поети от ФНИ. 

4. Служителят за връзки с обществеността да информира научната общност 

за представянето на отчета и ГОП на ФНИ. 

 

 

По т. 5 от дневния ред - Разни 

5.1. Доклад с вх. № 80/233 от 14.05.2019 г. от Милена Хрулева-Александрова – 

координатор по програми ERA-NET, относно включване на български научни 

колективи във втората фаза на конкурса по програма CHIST ERA.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде предоставена възможност за включването на български 

научни колективи във втората фаза на конкурса по програма CHIST ERA, 

които в рамките на срока за подаване на пълните проектни предложения 

трябва да представят във ФНИ необходимите формуляри, съгласно 

Националните изисквания и условия за допустимост. 

 

 

5.2. Доклад с вх. № 80/234 от 14.05.2019 г. от Милена Хрулева-Александрова – 

координатор по програми ERA-NET, относно покана за участие на Фонд „Научни 

изследвания“ в консорциум по програма EXPAND II.  

 

Решение на ИС: 

Приема включването на Фонд „Научни изследвания“ в консорциума по 

програма EXPAND II и указва на управителя да подпише нужните документи 

за присъединяването на ФНИ. 

 

 

5.3. Доклад с вх. № 80/229 от 14.05.2019 г. от Роза Кондова – експерт програми и 

проекти, относно удължаване на договор BIOGEA по програма BiodivERsA.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен договор BIOGEA по програма BiodivERsA с 

участието на български научен колектив с една година до 01.03.2020 г., без 

изменение на предварителния бюджет. 

 

 

5.4. Доклад с вх. № 80/228 от 14.05.2019 г. от Роза Кондова – експерт програми и 

проекти, относно покана за участие на ФНИ в бъдещо партньорство по програма 

BiodivERsA в областта на биоразнообразието по Рамкова програма „Хоризонт 

Европа“. 
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Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в бъдещо партньорство по 

програма BiodivERsA в областта на биоразнообразието по Рамкова програма 

„Хоризонт Европа“. 

 

 

5.5. Доклад с вх. № 80/232 от 14.05.2019 г. от Роза Кондова – експерт програми и 

проекти, относно покана за участие на ФНИ в Общо събрание по програма 

BiodivERsA, което ще се проведе в периода 12-14.06.2019 г. в гр. Вилнюс, Литва. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде командирована Роза Кондова – експерт програми и проекти 

във ФНИ за периода 11.06-15.06.2019 г. до гр. Вилнюс, Литва като 

представител на ФНИ в среща на Общото събрание по програма BiodivERsA. 

Организирането на пътуването и разходите за пътни и настаняване на 

участниците ще бъдат поети от координаторите по програмата. 

Командировката е с право на дневни пари за 5 дни, разходи за медицинска 

застраховка и трансфер от и до летище, съгласно Наредбата за 

командировките в страната и чужбина. 

 

5.6. Доклад с вх. № 80/231 от 14.05.2019 г. от д-р Боряна Хаджиева – експерт 

програми и проекти, относно участие на ФНИ в работни срещи по програма 

QuantERA. 

 

Решение на ИС: 

1) Приема да бъде командирована д-р Боряна Хаджиева – експерт програми и 

проекти във ФНИ за периода 30.06-04.07.2019 г. до гр. Флоренция, Италия за 

участие като представител на ФНИ в работна среща по програма QuantERA . 

Командировката е с право на пътни разходи, като пътуването ще се 

осъществи със самолет, дневни пари за 5 дни, разходи за настаняване, 

медицинска застраховка и трансфер от и до летище, съгласно Наредбата за 

командировките в страната и чужбина.  

2) Приема да бъде командирован проф. дхн Георги Вайсилов – управител на 

ФНИ за периода 17.07-19.07.2019 г. до гр. Париж, Франция за участие като 

представител на ФНИ в работна среща по програма QuantERA. 

Командировката е с право на пътни разходи, като пътуването ще се 

осъществи със самолет, дневни пари за 3 дни, разходи за настаняване, 

медицинска застраховка и трансфер от и до летище, съгласно Наредбата за 

командировките в страната и чужбина.  

 

 

5.7. Доклад с вх. № 80/237 от 15.05.2019 г. от д-р Владимир Божилов – сътрудник 

“Връзки с обществеността” относно информация и възможност за заснемане на 

филмов материал от събитие “Седмица на бенефициентите” на ФНИ 

 

Решение на ИС:  
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Приема решение да се сключи договор със Сдружение “Форум Наука”, което 

издава сп. "Българска наука" на стойност 5 000 лв. за изработването на 

видеофилм за представянето на всеки проект, представен в “Седмица на 

бенефициентите” на ФНИ. 

 

5.8. Заявление с вх. № 94ММ/41 от 22.04.2019 г. от проф. дбн Майя Петрова 

Стойнева.  

Относно: прекъсване на участие в проекти, поради избирането й за член на ПНЕК 

Обосновка: 1. Декларира се прекъсването и участието в проекти: ДН-13/9 от 

15.12.2017; КП06-ОПР06/2 от 18.12.2018 г.; Договор КП0603/18 от 18.12.2018г.; 

Проектно предложение с вх. № ФНИ-215-Австрия/28.02.2019г.; Проектно 

предложение с вх.№ ФНИ-216-Русия/28.02.2019 г. 

   2. Предлага мястото, като ръководител по проект „Цианопрокариоти – 

нов потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България“ да бъде 

заето от доц. д-р Благой Ангелов Узунов, който е участник в договора и 

ръководител на Работен пакет 3.  

 

Решение ИС: 

1. Проф. дбн Майя Петрова Стойнева, като участник в следните договори и 

проекти:  ДН-13/9 от 15.12.2017; КП06-ОПР06/2 от 18.12.2018 г.; Договор 

КП0603/18 от 18.12.2018г.; Проектно предложение с вх. № ФНИ-215-

Австрия/28.02.2019г.; Проектно предложение с вх. № ФНИ-216-

Русия/28.02.2019г.  

2. ИС ще вземе решение за нов ръководител на проекта след представянето на 

документи по съответната процедура.  

 

5.9. Декларация с вх. № 94СС/7 от 10.05.2019г.  от проф. Огнян Любенов Бумбаров. 

Относно: отказ за участие по договор ДН07/22/15.12.2016 г. 

Обосновка: във връзка с избора ми за член на ПНЕК по технически науки се 

декларира отказът за участие в договор № ДН07/22/15.12.2016г. 

„Самокоординиращи се и адаптивни безжични Кибер-Физични системи с човек във 

веригата“  с ръководител проф. д-р  Георги Илиев и Базова организация Технически 

университет – София.  

Решение ИС: 

Приема отказ за участие на проф. Огнян Любенов Бумбаров в екип по 

договор  ДН07/22/15.12.2016г.  

 

5.10. Доклад с вх. № 94НН/31 от 19.04.2019 г. от проф. Наташа Трендафилова 

Относно: отказ за участие по договор ДН09/9 от 2016 г. 

Обосновка: във връзка с избора ми за член на ПНЕК по химически науки се 

декларира отказът за участие в договор № ДН09/9 от 2016г. на тема „Молекулно 

моделиране и експериментално изследване на лантанидни системи и хромофори с 

оптични свойства“ с ръководител доц. д-р Ивелина Георгиева и Базова организация 

Институт по обща и неорганична химия – БАН. 
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Решение ИС: 

Приема отказ за участие в екип по договор ДН09/9 от 2016  г. на проф. 

Наташа Трендафилова 

 

5.11. Заявление с вх. № 94ДД/20 от 23.04.2019 г. от доц. д-р Даниела Карашанова  

Относно: прекъсване на участие в проекти, поради избирането й за член на ПНЕК. 

Обосновка: Декларира се прекъсването и участието в проекти: ДН-28/08 от 

08.12.2018; КП06-КОСТ/1 от 14.12.2018 г.; ДН17/22 от 12.12.2017 г.;  ДН 08/09 от 

13.12.2016г.;ДН 08/10; ДН09/02 от 14.12.2016 г.  

 

Решение ИС: 

Освобождава доц. д-р Даниела Карашанова като участник в проекти по 

следните договори: ДН-28/08 от 08.12.2018; КП06-КОСТ/1 от 14.12.2018 г.;  

ДН17/22 от 12.12.2017 г. ; ДН 08/09 от 13.12.2016г.; ДН 08/10; ДН09/02 от 

14.12.2016г.  

 

 

5.12. Писмо-отговор с вх. № 13/3 от 13.05.2019 г. от председателя на КПНРО проф. 

Огнян Симеонов във връзка с изпратена запитване от ФНИ относно одитор Филип 

Асенов Колев, с рег. №156 от регистъра на лицензираните одитори, като посочва, че  

след запознаване с приложените материали, КПНРО уведомява, че запитването от 

ФНИ ще бъде изпратено на Сметната палата на РБ за вземане на отношение по 

компетентност. 

 

Решение ИС: 

Приема за сведение писмото. 

 

 

5.13. Становище с вх. № ФНИ-356 от 8.05.2019 г. от зам.-министър Карина 

Ангелиева. 

Относно: Постъпило възражение от ръководител на проектно предложение 

ОПР05/17 от 04.09.2018 г. относно изпратен  отговор от ФНИ. 

Обосновка: Министерство на образованието и науката предприе необходимите 

действия за допълнение и изменение на правилника на ФНИ в частта му за 

оценяване на проектни предложения, в което е предвидена процедура за 

разглеждане на постъпили възражения. По отношение на компетентността на 

ръководителя и научния колектив по проектно предложение с  вх. №ОПР05/17 от 

04.09.2018 г. не може да бъде коментирано, поради неекспертност в областта на 

разглежданото изследване. По повод на този и предходни казуси , МОН е дал 

препоръки на ФНИ за по-строг контрол по време на оценителния процес. 

 

Решение ИС: 

Приема членовете на ИС да се запознаят по детайлно с възражението от 

ръководителя на проектно предложение ОПР05/17 от 04.09.2018 г. и 

становището на ВНЕК. 
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5.14. Доклад с вх. № 94ПП/13 от 11.04.2019 г. от проф. Павлина Долашка и доц. 

Любка Танчева и доклад от проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ. 

Относно: Извършена проверка от инспектората на МОН по подаден сигнал за 

проект ДН03/13 от 2016 г. 

 

Решение ИС: 

1. Възлага на ПНЕК по Медицински науки да определи втори оценител на отчета 

на проекта. На новия оценител, както и на първия оценител на проекта да бъде 

изпратен и отчета на проекта на ръководителя на договора към Медицинския 

Университет – София, предоставен от Инспектората на МОН. Двамата 

оценители да дадат становище дали има дублиране на дейности, отчетени в 

двата отчета и двойно финансиране на дейности. 

2. Отчетите да бъдат изпратени на Комисията по научна етика към МОН, за 

становище дали има нарушение в научната етика. 

 

 

5.15. Г-жа Весела Василева представи постъпило в Министерството на 

образованието и науката възражение от доц. д-р Жана Джунова, директор на 

НЦРРЗ.  

Относно: Изпълнение на проекти Н23/23 и Н23/11, по конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2018 г. 

Обосновка: Проекти с вх. № Н23/23 и Н23/11, одобрени за финансиране от 

конкурсна сесия за фундаментални научни изследвания към Фонд „Научни 

изследвания“ до настоящия момент не са получили финансиране и превод на първи 

транш. Настъпилото забавяне нарушава чл.3 и чл. 4 от договорите, както и до 

невъзможност за изпълнение на научните програми.  

Приложение: копия на подписани договори №КП-06-Н23/1/17.12.2018г. и КП-06-

Н23/3/17.12.2018г.  

 

 Решение ИС: 

Напомня на доц. д-р Жана Джунова, директор на НЦРРЗ, че има молба от 

нейно име с вх. 19/57 от 19.12.2018 г. относно съдействие от страна на ФНИ 

сумите по договори  Н23/23 и Н23/11 от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2018 г. да бъдат преведени на центъра 

през 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Секретар:..........................    Председател:........................... 

 

(д-р Боряна Хаджиева)     (проф. дмн Николай Лазаров) 
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Членове на ИС: 

 

1. проф. дфн Диана Иванова:.................... 

 

2. проф. дтн Светослав Николов:.................. 

 

3. доц. д-р Вилма Стоянова:........................... 

 

4. проф. дфн Иван Узунов:............................ 

 

5. проф. д-р Диана Копева:............................ 

 

6. проф. дмн Виржиния Кирякова:……………… 

 

7. г-жа Весела Василева:…………………. 


