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П Р О Т О К О Л 

№ 31/19.08.2016  

 

от  неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 19.08.2016 г., се проведе неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания”. 

 

На заседанието на ИС 

 

Членове на ИС 

1. чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев 

2. проф. дхн Георги Вайсилов 

3. проф. дтн инж. Иво Илиев 

4. проф. д-р Диана Копева 

5. проф. д-р Стоил Тодоров 

6. доц. д-р Анелия Янчева 

7. проф. дфн Диана Иванова 

8. проф. дбн Нина Атанасова 

9. проф. дтн Димитър Христозов 

10. проф. д-р Георги Момеков 

11. г-жа Златина Михайлова-Карова – представител на МОН в ИС на ФНИ 

 

проф. Калинка Калоянова– управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

секретар: д-р Боряна Хаджиева  

 

Отсъстващи:   

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 11 (единадесет) души с право на глас. 

Заседанието е законосъобразно. 

 

 

Проф. Вайсилов представи следните точки за обсъждане:   

1. Приемане на Насоки за конкурса за научна периодика и придружаващите ги документи. 

2. Приемане на Указания за отчитане на проекти по процедурите за съфинансиране по 

програмата КОСТ и подпомагане на международни конференции, провеждани в България. 

3. Приемане на промяна в щатното разписание на ФНИ по доклад на управителя. 

4. Определяне на съставите на ВНЕК: „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2016 г.“ и  „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени 

- 2016 г. 

5. Разни. 
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По т. 1 от дневния ред – Приемане на Насоки за конкурса за научна периодика и 

придружаващите ги документи. 

ИС се запозна с  насоките  и придружаващите ги документи по Конкурс „Научна 

периодика – 2016 г.“. 

 

Решение на ИС: 

Приема Насоки за конкурса за „Научна периодика - 2016 г.“ (Приложение 1 към 

настоящия протокол) и придружаващите ги документи и указва на управителя 

приетите документи да бъдат изпратени за съгласуване с министъра на финансите.  

 

 

По т. 2 от дневния ред – Приемане на Указания за отчитане на проекти по процедурите за 

съфинансиране по програмата КОСТ и за подпомагане на международни конференции, 

провеждани в България. 

Членовете на ИС се запознаха и обсъдиха необходимите документи за отчитане на проекти 

по процедурите за съфинансиране по програмата КОСТ и за подпомагане на 

международни конференции в България. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема Указания за отчитане на проекти по процедурите за съфинансиране по 

програмата КОСТ (Приложение 2 към настоящия протокол). 

2. Приема  Указания за отчитане на проекти по процедурите за подпомагане на 

международни конференции, провеждани в България (Приложение 3 към 

настоящия протокол). 

3. Указанията да бъдат публикувани на интернет страницата на ФНИ и да бъдат 

предоставени на бенефициентите при получаване на подписания договор за 

финансиране. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Приемане на промяна в щатното разписание на ФНИ по доклад 

на управителя. 

Проф. Калоянова представи за разглеждане и обсъждане доклад с вх. № 80/485 от 

18.08.2016 г., относно промени в щатното разписание на ФНИ както следва: 

1. Длъжността „Финансов контрольор“ да се раздели на две части – „Финансов 

контрольор“ и „Технически сътрудник“, като всяка от дейностите се изпълнява за 

четиричасов работен ден.  

2. Длъжността „Главен експерт – секретар на НЕК и секретар на ИС“ да се 

трансформира в „Държавен експерт“. 

 

Решение на ИС: 

 Приема промените в щатното разписание, предложени от управителя. 
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По т. 4 от дневния ред – Определяне на съставите на ВНЕК: „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2016 г.“ и  „Конкурс за финансиране на научни 

изследвания на млади учени - 2016 г.: 

Изпълнителният съвет разгледа  и обсъди  постъпилите заявления за участие във временни 

научно-експертни комисии в приоритетните области в съответствие с правилата по чл. 13, 

т. 7 от ПФНИ, приети от ИС и чл. 23 от ПФНИ и прецениха, че отговарят на изискванията 

и определиха следните състави:  

 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания и 

чл. 13, т. 7 от Правилник на Фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет 

определи следните състави на Временни научно-експертни комисии на ФНИ за 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.“ и за 

„Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени - 2016 г.: 

2. Определя срок за дейността на Временни научно-експертни комисии към ФНИ  

от 08.09.2016 г. до подписване на договорите за финансиране на проекти за 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.“ и за 

„Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени - 2016 г. 

 

1. Временна научно-експертна комисия по Биологически науки 

професор дн Балик Маломиров Джамбазов, Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски” 

професор дн Елена Иванова Георгиева, Институт по физиология на растенията и генетика, 

БАН 

професор дн Мариела Константинова Оджакова-Байтошева, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ 

доцент д-р Иванка Исталианова Димова, Медицински университет – София 

доцент д-р Янчо Цеков Тодоров, Институт по животновъдни науки, ССА 

 

Секретар на ВНЕК: Милена Стефанова 

 

2. Временна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

акад. Веселин Стоянов Дренски, Институт по Математика и Информатика, БАН 

професор дн Светослав Ганчев Николов, Институт по Механика, БАН 

професор дн Степан Агоп Терзиян, Русенски университет 

професор д-р Евгения Димитрова Попова, Институт по Математика и Информатика, БАН 

професор д-р Красен Стефанов Стефанов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Секретар на ВНЕК: Любомира Гунева 

 

3. Временна научно-експертна комисия по Медицински науки 

професор дн Ирена Петкова Костова, Медицински университет – София 

професор дн Марта Петрова Балева, УМБАЛ „Александровска” 

професор дн Радка Младенова Аргирова, болница Токуда 
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професор дн Румен Мирчев Балански, Специализираната Болница за Активно лечение по 

Онкология 

доцент д-р Весела Бисерова Вичева, Медицински университет – София 

 

Секретар на ВНЕК: Милена Стефанова 

 

 

4. Временна научно-експертна комисия по Науки за земята 

професор дн Кристалина Христова Стойкова, Геологически институт, БАН 

професор д-р Йордан Иванов Кортенски, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

професор д-р Марияна Костадинова Николова, Национален инстититут по Геофизика, 

Геодезия и География, БАН 

доцент д-р Йоцо Янков Янев, Геологически институт, БАН 

доцент д-р Николай Харланов Рачев, Софийски университет "Св.Климент Охридски” 

 

Секретар на ВНЕК: Ивелина Георгиева 

 

5. Временна научно-експертна комисия по Обществени науки 

професор д-р Матилда Иванова Александрова, Университет за национално и световно 

стопанство 

професор дн Николай Георгиев Палашев, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии 

професор дн Сергей Стоилов Герджиков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

доцент д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, Институт за изследване на 

населението и човека, БАН 

доцент д-р Аделина Проданова Миланова, Институт за икономически изследвания, БАН 

 

Секретар на ВНЕК: Ива Докатанова 

 

6. Временна научно-експертна комисия по Селскостопански науки 

професор дн Никола Вичев Колев, ИПАЗР "Никола Пушкаров" 

доцент д-р Божин Максимов Божинов, Аграрен университет, Пловдив 

доцент д-р Велиана Маринова Василева, Институт по фуражни култури, Плевен 

доцент д-р Весела Иванова Чалова-Жекова, Университет по хранителни технологии, 

Пловдив 

доцент д-р Илиана Борисова Начева, Институт по криобиология и хранителни технологии, 

София 

 

Секретар на ВНЕК: Любомира Гунева 

 

7. Временна научно-експертна комисия по Технически науки 

професор дн Георги Тодоров Попов, Технически университет – София 

професор дн Чавдар Иванова Дамянов, Университет по хранителни технологии, Пловдив 

професор д-р Румен Златев Янков, Институт по механика, БАН 

професор д-р Румяна Петрова Статева, Институт по инженерна химия, БАН 
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доцент д-р Владимир Василев Монов, Институт по информационни и комуникационни 

технологии, БАН 

доцент д-р Димитър Дечков Стефанова, Национален Институт по Геофизика, Геодезия и 

География, БАН 

доцент д-р Радка Георгиева Колева, Лесотехнически университет 

 

Секретар на ВНЕК: Ивелина Георгиева 

 

8. Временна научно-експертна комисия по Физически науки 

професор дн Андрей Иванов Милчев, Институт по Физикохимия, БАН; 

професор дн Дориана Иванова Малиновска, ЦЛ СЕНЕИ-БАН; 

професор дн Пламен Костадинов, ХТМУ; 

доцент д-р Митко Константинов Гайдаров, ИЯИЯЕ, БАН; 

доцент д-р Светослав Михайлов Колев, Институт по електроника, БАН. 

 

Секретар на ВНЕК: д-р Боряна Хаджиева 

 

9. Временна научно-експертна комисия по Химически науки 

професор дн Петър Дончев Динев, Технически университет – София 

доцент д-р Весела Денева Кънчева, Институт по органична химия с център по фитохимия, 

БАН 

доцент д-р Елена Рангелова Станоева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

доцент д-р Иванка Милошева Цаковска, Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН 

доцент д-р Севдалина Христова Турманова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 

Бургас 

 

Секретар на ВНЕК: д-р Боряна Хаджиева 

 

10. Временна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки 

професор дн Анисава Любенова Милтенова, Институт за литература, БАН 

професор д-р Венцислав Николов Динчев, Национален археологически институт с музей, 

БАН 

доцент д-р Благовеста Иванова Иванова, Висше строително училище “Любен Каравелов”, 

София 

професор дн Максим Иванов Стаменов, Институт за български език, БАН 

доцент д-р Анелия Александрова Касабова, Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей, БАН 

 

Секретар на ВНЕК: Ива Докатанова 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

Доклад от доц. д-р инж. Тодор Пенчев, ръководител на договор ДО02/262 от 2008 г. на 

тема: “Tеоретично и експериментално изследвне на ефекта „комбиниран удар”, относно 

два патента свързани с договора, като  разходите за патентно проучване оформяне на 
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патента и такси за подаване са заплатени от ФНИ, поради което той е съсобственик на 

патента. През м. май 2016 г. е излязло решение за патента и е необходимо в тримесечен 

срок да се заплатят съответните суми. 

ИС разгледа и становище на адв. Андреева по доклада на доц. д-р инж. Тодор Пенчев и 

инж. Петър Бодуров /съавтор на патента/.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема да бъде подписано споразумение между Фонд „Научни изследвания“ и 

доц. д-р инж. Тодор Пенчев и инж. Петър Бодуров /съавтори на патента/ за 

уреждане процентно разпределение на собствеността върху двата патента във 

връзка с договор ДО02/262 от 2008 г., както следва: 

- 50%  за Фонд „Научни изследвания“; 

- 25%  за доц. д-р инж. Тодор Пенчев  и 

- 25%  за инж. Петър Бодуров. 

2. Възлага на управителя да подпише споразумението по т. 1. 

3. Възлага на управителя  да изплати средства в размер на 2 192 лв., необходими за 

издаване и поддържане на 2 бр. патенти по договор ДО02/262 от 2008 г.: 

- Патент 1 „Уредба за изследване на удара на падащо тяло върху масивна плоча“ 

- Патент 2 „Устройство за намаляване на отскока при удар на машинен чук“ 

4. След приемане на научният и финансовият отчет и решение на Изпълнителен 

съвет за приключване на договор ДО02/262 от 2008 г., неизразходваните средства 

по договора да бъдат възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

 

 

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

 

(д-р Боряна Хаджиева)       (проф. Георги Вайсилов ) 

 

 

Членове на Изпълнителния съвет към Фонд „Научни изследвания“: 

 

1. Зам. председател - чл. кор. проф. Костадин Ганев: ...........................................  

 

2. Проф. дтн инж. Иво Илиев:............................................. 

 

3. Проф. дтн Димитър Христозов:……………………………….. 

 

4. Проф. дфн Диана Иванова:……………………………… 

 

5. Проф. дбн Нина Атанасова:…………………………………….. 

 

6. Проф. д-р Диана Копева:.......................................... 

 

7. Проф. д-р Стоил Тодоров: .......................................... 
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8. проф. д-р Георги Момеков:………………………………….. 

 

9. Доц. Анелия Янчева: ...................................... 

 

10.  Златина Карова:........................................................ 


