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П Р О Т О К О Л 

№ 6/22.11.2019 
 

от  присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 22.11.2019 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) 

на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ). 

 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател  

2. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров 

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева  

4. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

5. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров  

6. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

7. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова  

8. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

9. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

10. Д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН 

 

проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева 

 

 

Отсъстващи: 

Проф. Румен Георгиев Бинев 

 

 

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. Николов представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на 

заседанието: 

1. Доклади на ПНЕК. 

2. Доклади на ВНЕК. 

3. Обсъждане на насоки и обявяване на конкурси по двустранно сътрудничество с 

България – Китай – изследователски проекти и България – Русия 2019 г. 
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4. Доклади на управителя на ФНИ. 

5. Разни. 

 

 

По т. 1 от дневния ред – Доклади на ПНЕК.  

1.1. Доклад с Вх. № 94ПП/39 от 20.11.2019 г. от проф. Пламен Петков председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Физически науки и Науки за Земята 

относно междинни отчети и доклади от ръководители: 

 

1.1.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор ДН18/1 от 2017 г. на тема: „Симетрии на 

фундаменталните закони на Природата“ с ръководител - чл.-кор. проф. дфн Емил 

Рафаелов Нисимов , Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9 373.95 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 626.05 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 31 

 От тях с импакт фактор: 7  

 От тях с импакт ранг: 11 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Много добър“ 

на научната част по договор ДН18/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/22, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 626.05 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/1 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 373.95 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. (представена е обосновка) 
 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН18/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/22, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 626.05 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор ДН18/1 от 2017 г. в размер на  

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 373.95 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
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1.1.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор ДН18/8 от 2017 г. на тема: „Биочип, базиран на нови 

плазмонни структури и нано-структурирани био-разпознаващи елементи“ с ръководител 

-  доц. д-р Георги Лалев Дянков, Институт по оптични материали и технологии - БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 241.97 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 758.03 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 2 (+ 1 изпратена за публикуване) 

 От тях с импакт фактор: 0 (1 изпратена за публикуване) 

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Много добър“ 

на научната част по договор ДН18/8 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/32, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 758.03 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/8 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 241.97 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема с 6 гласа „За“ и 3 

гласа „Въздържал се“ оценка „Много добър“ на научната част по договор 

ДН18/8 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/32, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 758.03 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН18/8 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 241.97 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

1.1.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор ДН18/4 от 2017 г. на тема: „Разработка на метод за 

оценка на радиотерапевтичните планове на основата на радиобиологични 

критерии“ с ръководител Проф. дфзн Добромир Стефанов Пресиянов, СУ "Св. 

Климент Охридски". 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 80 %. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 6/22.11.2019 
 

Първоначална обща сума на договора: 120000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7 477.60 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 522.40 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 бр. 

Брой млади учени в проекта: 4 бр. 

Брой научни публикации (общо): 2 бр. 

 От тях с импакт фактор: 2 бр. 

 От тях с импакт ранг: 0 бр. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН18/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/41, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 522.40 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/4 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 477.60 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН18/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/41, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52522.40 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН18/4 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 477.60 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

1.1.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор ДН14/3 от 2017 г. на тема: „Оценка и анализ на 

климатичните промени в регионални/локални мащаби и някои последствия от тях“ 

с ръководител чл. кор. проф. д.н. Костадин Ганчев Ганев, Национален Институт по 

Геофизика, Геодезия и География-БАН.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: над 80%. 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 20 520.69 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 39 479.31 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 
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Брой научни публикации (общо): 6 (от тях 2 под печат, в 2 не е изказана 

благодарност на ФНИ) 

 От тях с импакт фактор: 6 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН14/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/47, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 39 479.31лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН14/3 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 20 520.69 да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. (представена е обосновка) 
 

Решение на ИС: 
1.На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН14/3 от 2017 г. 

2. Изисква аргументирана обосновка от ръководителя на проекта за сумата на 

неизразходваните средства в размер на 20 520.69 лв. и на следващо заседание ИС 

ще вземе решение. 
 

1.1.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор ДН14/8 от 2017 г. на тема: „Минералният състав на 

скалите от избрани Вариски плутони от България - пример за кристализация на 

високо калиевоалкална магма“, с ръководител Доц. д-р Момчил Милчев Дюлгеров, 

СУ “Св. Кл. Охридски”. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 

Първоначална обща сума на договора: 100 000лв. 

Преведени средства: 50 000 лв. 

Неизразходвани средства: 28 204.37 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 21795.63 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 2 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Много добър“ 

на научната част по договор ДН14/8 от 2017 г. 

2.Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/86, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 21795.63 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на  0,00  лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН14/8 от 2017 г. в размер на 

50 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 28 204.37 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап до 25% от преките допустими разходи за етапа. (представена е 

обосновка) 
 

Решение на ИС: 
1.На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН14/8 от 2017 г. 

2. Изисква аргументирана обосновка от ръководителя на проекта за сумата на 

неизразходваните средства в размер на 28 204.37 лв. и на следващо заседание 

ИС ще вземе решение. 
 

1.1.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор D002/3-Квант-Ера от 2017 г. на тема: „Сплетена 

Ридбергова материя за квантови сензори и симулации“, с ръководител доц. д-р 

Петър Александров Иванов, СУ “Св. Кл. Охридски”. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 

Първоначална обща сума на договора: 293 374.50 лв. 

Преведени средства: 146 687.25 лв. 

Неизразходвани средства: 38 953.25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 107 734.00 лв. 

Брой докторанти в проекта: няма 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 13 

 От тях с импакт фактор: 7+1 (приета) 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Много добър“ 

на научната част по договор D002/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/97, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 107 734 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор D002/3 от 2017 г. в размер на 

146 687.25 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 38 953.25 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. (представена е обосновка) 
 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор D002/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/97, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 107 734 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор D002/3 от 2017 г. в размер на 

146 687.25 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 38 953.25 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

1.1.7. Доклад с вх.№ 0907/169 от 25.10.2019 г. от Доц. д-р Виктория Виткова, 

ръководител на договор ДН 08/7 от 2016 г. на тема: „ Изследвания на 

механичните и електрични свойства на моделни липидни мембрани в 

присъствие на биологичноактивни молекули“, Институт по физика на твърдото 

тяло "Академик Георги Наджаков – БАН. 

Относно: удължаване срока на договор ДН08/7 от 2016 г. с 5 месеца до 13.11.2020 

г. 

Обосновка: ще има възможност за пълноценно участие на младите колеги в 

изпълнението на задачите от работната програма, включени в колектива с решение на 

ИС с Протокол 12/28.08.2019 г., както и в представянето на получените резултатати на 

национални и международни форуми през месеците юни и септември 2020 г. 

Приложения: 1. Работна програма за втория етап. 2. Писменно съгласие от 

членовете на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

Приема удължаване срока на договор ДН08/7 от 2016 г. с 5 месеца до 13.11.2020 г. 
 

Решение на ИС: 
Приема удължаване срока на договор ДН08/7 от 2016 г. с 5 месеца до 

13.11.2020 г. 

 

1.1.8. Доклад с вх. № 100101/128 от 11.10.2019 г. от доц. д-р Евгени Овчаров, 

ръководител на научен колектив по договор ДН18/10 от 2017 г. на тема: „Избрани 

активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия 

домейн“, Софийски университет  „Св. Климент Охридски”. 

Относно: техническа грешка във финансовия план за първия етап и молба да се отчита 

сумата от 10 800 лв. към перо 5 „Разходи за материали и консумативи“. 

Обосновка: В перо 3 „Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, 

включително апаратура“ е посочена сумата от 10 800 лв. Реално са закупени точно 

посочените филтри, които са от изключителна важност за проекта. Техническата грешка 

се състои в това, че филтрите за астрономическите цели са консумативи, а не 

дълготрайни материални и нематериални активи. Моля сумата от 10 800 лв. да се отчита 

към перо 5 „Разходи за материали и консумативи“. Така сумата в това перо става 16 800 

лв., което е далеч под допустимите до 45% от преките допустими разходи. 

Решение на ПНЕК: 
Приема сумата от 10 800 лв.  да се отчита към перо 5 „Разходи за материали и 

консумативи“ по договор ДН18/10 от 2017 г., но изисква стар и нов актуализиран 

финансов план. 
 

Решение на ИС: 
Приема сумата от 10 800 лв. да бъде прехвърлена от перо „Разходи за 

дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура“ в перо  

 

1.1.9. Писмо с вх. № ФНИ-684 от 04.10.2019 г. от Доц. д-р инж. Георги Иванов, 

ръководител на научния колектив по договор КП-06-ОПР03/9 от 2018 г., на 
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тема: „Нови ефекти в нано-тънки подредени органични филми (Лангмюир и 

Лангмюир-Блоджетови) и използването им за концептуално разработване на 

ново поколение биосензори за работа в течна среда.“, Университет по 

Архитектура, строителство и геодезия.  

Относно: прехвърляне на 3 200 лв. от перо 6 „Разходи за обслужване на проекта от 

БО“ в 3 „Разходи за ДМА и ДНМА“. 
Обосновка: причината за това е както надхвърляне на стойностния праг от страна на 

УАСГ, налагащо прекратяване на вече обявената процедура и обявяване на нова поръчка, 

така и новите промени в ЗОП в сила от 01.03.2019 г. Това води до забавяне изпълнението 

на работен пакет 2 в рамките на няколко месеца и до неблагоприятни последици за 

финансовия план на проекта. 

Решение на ПНЕК: 

Приема прехвърляне на 3 200 лв. от перо 6 „Разходи за обслужване на проекта от 

БО“ в перо 3 „Разходи за ДМА и ДНМА“, но изисква актуализиран финансов план по 

договор КП-06-ОПР03/9 от 2018 г. 
 

Решение на ИС: 
Приема прехвърляне на 3 200 лв. от перо 6 „Разходи за обслужване на 

проекта от БО“ в перо 3 „Разходи за ДМА и ДНМА“, но изисква актуализиран 

финансов план по договор КП-06-ОПР03/9 от 2018 г. 

 

 

1.2.Доклади с Вх. № 94ВВ/86 от 19.11.2019 г., 94ВВ/87 от 19.11.2019 г. и 94ВВ/88 

от 19.11.2019 г. от проф. д-р инж. Весела Кънчева, председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество към 

Фонд „Научни изследвания”, относно разгледани доклади от ръководители на 

договори. 

 

1.2.1. Доклад с вх. № 100101/37 от 18.03.2019г. от доц. Петър Иванов – ръководител на 

проект Quant - ERA по договор № ДО 02/3 oт 20.12.2017г.  на тема: „Сплетена 

Ридбергова материя за квантови сензори и симулации“ с базова организация - 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване срока от изпълнението на договора с 2 месеца – до 

20.08.2019 г. 

Обосновка: Ръководството на програмата е взело решение всички финансови 

проекти да се отчетат до края на август 2019 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя за удължаване на 

срока от изпълнението на договор ДО 02/3 oт 20.12.2017г. с 2 месеца – до 

20.08.2019 г. 
 

Решение на ИС: 
Приема за сведение. 

 

1.2.2. Доклад с вх. № 100101/35 от 01.03.2019 г. от доц. д-р Мариян Богомилов –

ръководител на проект по програма КОСТ СА15139, договор № ДКОСТ01/8 

от 2017 г. с базова организация Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. 

Относно: Удължаване срока от изпълнението на договора до 02.03.2020 г.  
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Обосновка: КОСТ акцията продължава до 02.03.2020 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя за удължаване на 

срока от изпълнението на договор ДКОСТ 01/8 от 2017 г. до 02.03.2020 г. 
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя за удължаване на срока от изпълнението на 

договор ДКОСТ 01/8 от 2017 г. до 02.03.2020 г. 

 

1.2.3. Доклад с вх. № 100102/10 от 31.05.2019г. от проф. Васил Делчев – 

ръководител на договор № ДНТС/Австрия 01/5 от 2016г. на тема: 

„Изследване на фототрансформации в 6-азаурацила“ с базова организация 

ПУ „Паисий Хилендарски”. 

Относно: Искане за удължаване срока от изпълнението на договора с 5 

месеца - до 23.01.2020 г. 

Обосновка: Служебни ангажименти на австрийския партньор; довършване 

на изчисления по механизмите на циклодимеризация на 6-азаурацил през 

възбудени състояния; обсъждане и довършване на научно съобщение и 

участие в конференция. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя за удължаване на 

срока от изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/5 от 2016г. с 5 месеца - 

до 23.01.2020 г. 
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя за удължаване на срока от изпълнението на 

договор ДНТС/Австрия 01/5 от 2016г. с 5 месеца - до 23.01.2020 г. 

 

1.2.4. Доклад с вх. № 0903/118 от 13.09.2019г. от проф. Емилия Апостолова – 

ръководител на договор № ДНТС/Словакия 01/10 от 2016г. на тема: 

„Влияние на азотния излишък и замърсяването с тежки метали върху 

защитните механизми на растенията“  с базова организация ИБФБМИ – БАН. 

Относно:  

 прехвърляне на 750 лв. от перо „Пътни разходи на българските учени в 

Словашката република и дневни и квартирни“ към перо „Материали, 

химикали, консумативи и информационни продукти“; 

  прехвърляне на 825 лв. от перо „Визити на словашки учени в България“ 

към перо „Материали, химикали, консумативи и информационни 

продукти“. 

Обосновка: На 31.12.2017г. проектът е приключил от страна на Словакия, 

което налага промяна във финансовия план – преразпределяне на средства от 

остатъка към перо „Материали, химикали и консумативи” – закупуване на 

приставка към наличния флуориметър.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договора за 

прехвърляне на средствата и актуализирането на финансовия план, както 

следва: 

 Прехвърляне на 750 лв. от перо „Пътни разходи на българските учени в 

Словашката република и дневни и квартирни“ към перо „Материали, 

химикали, консумативи и информационни продукти“; 
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 Прехвърляне на 825 лв. от перо „Визити на словашки учени в България“ 

към перо „Материали, химикали, консумативи и информационни 

продукти“. 
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя на договора за прехвърляне на средствата и 

актуализирането на финансовия план, както следва: 

 Прехвърляне на 750 лв. от перо „Пътни разходи на българските учени в 

Словашката република и дневни и квартирни“ към перо „Материали, 

химикали, консумативи и информационни продукти“; 

 Прехвърляне на 825 лв. от перо „Визити на словашки учени в България“ 

към перо „Материали, химикали, консумативи и информационни 

продукти“. 

 

1.2.5. Доклад с вх. № 0902/18 от 16.05.2019г. от доц. Митко Гайдаров – 

ръководител на договор № ДНТС/Русия 01/3 от 23.06.2017г. на тема 

„Теоретични изследвания на реакции с участие на екзотични ядра и 

неутрино“ с базова организация ИЯИЯЕ – БАН.  

Относно: Удължаване срока от изпълнението на договора с 5 месеца – до 

23.11.2019г. 

Обосновка: Очаква се да бъде завършена и публикувана статия, участие с 

доклади на участниците от българска и руска страна в Международна школа 

по ядрена физика.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя за удължаване на 

срока от изпълнението на договор ДНТС/Русия 01/3 от 23.06.2017г. с 5 месеца 

- до 23.11.2019г. 
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя за удължаване на срока от изпълнението на 

договор ДНТС/Русия 01/3 от 23.06.2017г. с 5 месеца - до 23.11.2019г. 

 

1.2.6. Доклад с вх. № 0905/13 от 23.05.2019г. от доц. Орлин Димитров – 

ръководител на договор № ДНТС/Русия 02/20 от 25.06.2019г. с базова 

организация Институт по океанология – Варна. 

Относно: Прехвърляне на средства за командировка за 2019 г.  

Обосновка: Отложени командировки до Русия на български учени през 2018 

г. поради заболяване на ръководителя на проекта от руска страна.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането за прехвърляне на средства за 

командировка за 2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Средствата от първия транш на проекта могат да се използват през 2019 г. 

без да е необходимо решение на ИС, тъй като проектът се изпълнява на един 

етап.  
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1.2.7. Писмо с вх. № 100102/12 от 06.06.2019г. от проф. Васил Делчев – 

ръководител на проект по договор № ДНТС/Австрия 01/5 от 23.08.2017 г.  с 

базова организация Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  

Относно: Смяна на Ректора на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема писмото за сведение. 
 

Решение на ИС: 
Приема писмото за сведение. 

 

1.2.8. ПНЕК по двустранно сътрудничество разгледа и следните уведомителни 

писма за промени във финансовия план в рамките на допустимите 15% от 

общата сума на договорите: 

 КП-06-Рила/9 от 20.12.2018, БО: ИЗК „Марица“ – Пловдив; 

 ДНТС/Словакия 01/2 от 30.09.2016г., БО: Институт по катализ – БАН; 

 КП-06-КОСТ/3 от 14.12.2018г., БО: ИОХЦФ-БАН; 

 ДНТС/Австрия 01/8 от 23.08.2017г., БО: Шуменски Университет. 
 

Решение на ИС: 
Приема за сведение. 

 

1.2.9. Доклад с вх. № 100105/4 от 01.08.2019г. от доц. Павлина Йорданова – 

ръководител на договор № ДНТС/Австрия 01/8 от 23.07.2017г.  на тема 

„Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и 

финансите“ с базова организация Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“. 

Относно: Удължаване срока на договора с 9 месеца – до 23.11.2020 г.  

Обосновка: Ръководителят на проекта от страна на Австрия ще отсъства 

от Европа до август 2020 г., поради което не може да участва на важни 

срещи в България и Австрия. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК не счита за целесъобразно допълнително 

удължаване на срока на договора с 9 месеца, защото има веднъж дадено 

удължаване със 6 месеца (протокол 41 от 7.12.2018г. на ИС на ФНИ) със 

същите мотиви. Реализирани са две срещи в Австрия и в България на 

ръководителите на проекта. ПНЕК предлага удължаване на срока от 

изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/8 от 23.07.2017г. със 6 

месеца – до 23.08.2020 г., съгласно Правилника на ФНИ, за не повече от 

12 месеца удължаване на срока на договора. Необходимо е да се сключи  

Допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 
Приема удължаване на срока от изпълнението на договор  ДНТС/Австрия 

01/8 от 23.07.2017г. със 6 месеца – до 23.08.2020 г., съгласно Правилника 

на ФНИ, за не повече от 12 месеца удължаване на срока на договора. 

Необходимо е да се сключи Допълнително споразумение. 
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1.2.10.  Доклад с вх. № ФНИ-614 от 2.10.2019г. от проф. Тодорка Владкова – 

ръководител на проект по програма КОСТ, договор № ДКОСТ 01/21 от 

2017 г. на тема „Европейска мрежа за експертни знания и умения по 

биоадхезия: фундаментално разбиране за инспириране на авангардни 

технологии на свързване“ с базова организация ХТМУ – София. 

Относно: Искане за удължаване срока на договора с 1 година. 

Обосновка: КОСТ акцията продължава до 20.10.2020 г., като досега 

българското участие е много успешно. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК не възразява за удължаване срока от 

изпълнението на договор ДКОСТ 01/21 от 2017г. с 1 година - до 

20.10.2020 г., след приемане на отчета. 
 

     Решение на ИС: 
Приема удължаване на срока от изпълнението на договор ДКОСТ 01/21 

от 2017 г. с 1 година - до 20.10.2020 г., съгласно Правилника на ФНИ, за 

не повече от 12 месеца удължаване на срока на договора. Необходимо е 

да се сключи Допълнително споразумение. 

 

1.2.11.  Доклад с вх. № 100113/48 от 01.10.2019 г. от доц. Силвия Бойчева – 

ръководител на договор № ДНТС/Словакия 01/6 от 2016 г. с базова 

организация ТУ – София. 

Относно: Удължаване срока от изпълнението на договора със 6 месеца – 

до 21.05.2020 г. 

Обосновка: Поради забавяне на публикационния процес на изпратени 

към реферирани издания научни статии по договора. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК не подкрепя искането за удължаване на срока 

на договора със 6 месеца. Предлага удължаване с 3 месеца – до 21.02.2020 

г. 
 

     Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя за удължаване на срока от изпълнението на 

договор ДНТС/Словакия 01/6 от 2016 г. със 6 месеца - до 21.05.2020 г. 

 

1.2.12.  Доклад с вх. № 100106/12 от 10.10.2019 г. от доц. Миглена Колева – 

ръководител на договор № ДНТС/Русия 02/12 от 15.06.2018 г. на тема 

„Разработване и изследване на диферентни схеми от висок ред на точност 

за решаване на приложни задачи от механика на флуидите и газовете и 

екологията“ с базова организация Русенски университет „Ангел Кънчев“.  

Относно: Удължаване срока на договора с 4 месеца – до 15.10.2020 г. 

Обосновка: Участие на научния колектив във важни за изпълнението на 

научната програма на проекта конференции. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя за удължаване 

на срока от изпълнението на  договор ДНТС/Русия 02/12 от 15.06.2018г. с 4 

месеца – до 15.10.2020 г. 
 

Решение на ИС: 
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Приема доклада на ръководителя за удължаване на срока от изпълнението 

на  договор ДНТС/Русия 02/12 от 15.06.2018г. с 4 месеца – до 15.10.2020 

г. 

 

1.2.13.  ПНЕК по двустранно сътрудничество разгледа и следните уведомителни 

писма за промени във финансовия план в рамките на допустимите 15% от 

общата сума на договорите: 

 ДКОСТ 01/24 от 20.12.2017г., БО:  СУ „Кл. Охридски”; 

 ДКОСТ 01/09 от 4.08.2017 г., БО:  Национален център по заразни и 

паразитни болести – София.  
 

Решение на ИС: 
     Приема за сведение. 

 

1.2.14. Доклад с вх. № 0904/55 от 29.10.2019 г. от чл.-кор. Димитър Иванов, 

ръководител на договор ДНТС/Словакия 01/13 от 25.11.2016 г., БО: ИБЕИ – 

БАН.  

Относно: удължаване срока от изпълнението на договора - до 15.12.2019 г., 

поради забавено финансиране на ІІ етап. 

Обосновка: На 23.10.2018 г. е сключен Анекс за финансиране на II етап в 

размер на 5085 лв., но средствата са прeведени със закъснение от над 7 месеца 

– през м. юни 2019 г. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК приема доклада на ръководителя за удължаване на срока от 

изпълнението на  договор ДНТС/Словакия 01/13 от 25.11.2016 г. до 

15.12.2019 г. 
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя за удължаване на срока от изпълнението 

на  договор ДНТС/Словакия 01/13 от 25.11.2016 г. до 15.12.2019 г. 

 

1.2.15. Доклад с вх. № 0905/33 от 11.09.2019 от проф. Алексей Бендерев, р-л на 

договор ДНТС/ Австрия 01/13 от 05.10.2017 г. БО: Геологически 

институт – БАН. 

Относно: Удължаване на срока от изпълнението на договора със 6 месеца 

– до 04.04.2020 г., без промени във финансовите условия. 

Обосновка: Забавяне с някои резултати от лабораторни анализи; 

необходимост от провеждане на работни срещи; интерпретиране на 

новите резултати; довършване на съвместен доклад. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя за удължаване 

на срока от изпълнението на  договор ДНТС/ Австрия 01/13 от 05.10.2017 

г. със 6 месеца – до 04.04.2020 г., без промени във финансовите условия.  
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя за удължаване на срока от изпълнението 

на  договор ДНТС/ Австрия 01/13 от 05.10.2017 г. със 6 месеца – до 

04.04.2020 г., без промени във финансовите условия.  
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1.2.16. Доклад с вх. № 100101/114 от 04.09.2019 от проф. Иван Желязков, р -л на 

договор ДНТС/Индия 01/7 от 2013 г., БО – НИС при Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: удължаване срока от изпълнението на трети етап на договора 

със 6 месеца – до 30.06.2020. 

Обосновка: Здравословни проблеми на ръководителя на проекта. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя за 

удължаване на срока от изпълнението на договора със 6 месеца – до 

30.06.2020. 
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя за удължаване на срока от изпълнението 

на  договор ДНТС/Индия 01/7 от 2013 г. със 6 месеца – до 30.06.2020. 

 

1.2.17. Обяснителна разписка с вх. №  1013/24.10.2019 от доц. Соня Иванова, р-л 

на проект по КОСТ акция 15215, договор № КП-06-КОСТ/16 от 

02.09.2019, БО: ЗИ – Шумен. 

Относно: Обстоятелства по промяна на изразходване на средства по 

договора. 

Обосновка: Поради късния старт на проекта, реално забавяне от почти 5 

месеца планираният разход от Тракийски Университет – Стара Загора за 

закупуване на животните, който присъства в обяснителната записка на 

финансовия план на проекта, няма да бъде осъществен. Вместо него 

партньорът по проекта от Тр. Унив. – Стара Загора ще осигури разходите 

по транспорта на животните, клиничната обработка, цената на пробите за 

анализи (в двете институции) и клиничните анализи. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема за сведение обяснителната записка. 
 

Решение на ИС: 
     Приема за сведение. 

 

1.2.18. ПНЕК по двустранно сътрудничество разгледа и следните уведомителни 

писма за промени във финансовия план в рамките на допустимите 15% от 

общата сума на договорите: 
 

 ДКОСТ 01/20 от 08.12.2017, БО: Нов български университет; 

 ДКОСТ 01/22 от 08.12.2019, БО: Институт по катализ –БАН; 

 ДКОСТ 01/27 от 20.12.2017, БО: ИОХЦФ – БАН; 

 ДКОСТ 01/29 от 20.12.2017, БО: ИМИ – БАН;  

 ДНТС/Австрия 01/4 от 23.08.2017, БО: Институт по астрономия с 

национална астрономическа обсерватория – БАН; 

 ДНТС/ Индия 01/4 от 2013 г., БО: Институт по физика на твърдото 

тяло – БАН; 

 КП-06-МНФ/15 от 15.07.2019 г., БО: Технически университет – Варна; 

 КП-06-МНФ/34 от 03.10.2019, БО: ВСУ „Л. Каравелов. 
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Решение на ИС: 
     Приема за сведение. 

 

 

1.3. Доклад с Вх. № 94ММ/111 от 21.11.2019 г. от проф. Мариела Оджакова, 

Председател на ПНЕК по биологически науки относно междинни отчети и доклади 

от ръководители: 

 

1.3.1. Доклад с вх. №0903/129 от 16.10.2019 г. от доц. Анастас Д. Пашов, 

ръководител на проект ДН 01-11 от 16.12.2016 г., на тема: Протеомен анализ на 

репертоара от ИгМ антитела при пациенти с мозъчни тумори. 

БО: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН 

Относно: Удължаване с 6 месеца на Втория етап на проекта по договор №ДН01-11 

от 16.12.2016г. 

Обосновка: Поради забавени обществени поръчки в Институт по микробиология – 

БАН, вследствие на което се забавя и работата през 2 етап по проект ДН01-11,който 

трябва да приключи на 31.12.2019 г. 

Решение: ПНЕК приема удължаване с 6 месеца. 
 

Решение на ИС: 
Приема удължаване с 6 месеца на втория етап на проекта по договор 

№ДН01-11 от 16.12.2016г. 

 

1.3.2. Уведомително писмо с вх. №0904/54 от 21.10.2019 г. от Гл. ас. д-р Катя Иванова 

Георгиева, ръководител на договор №ДН 01/3 от 16.12.2016г. на тема : 

Разработване на алтернативни методи за борба срещу фасциолоза, паразитоза с 

важно стопанско значение за Република България. 

БО: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 

Относно: Напускане на член от колектива. 

Обосновка: Поради пенсиониране и напускане на месторабота доц. д-р Нели 

Цочева-Гайтанджиева напуска научния колектив. Приложение: 1. Съгласие на доц. 

Нели Цочева-Гайтанджиева. 2. Съгласие на членовете на екипа. 

Решение: ПНЕК приема. 
 

Решение на ИС: 
Приема напускане на доц. д-р Нели Цочева-Гайтанджиева от научния 

колектив на договор №ДН 01/3 от 16.12.2016г. 

 

1.3.3. Уведомително писмо с вх.ФНИ-1052 от 05.11.2019  г. от Доц. д-р. Георги 

Александров Радославов , ръководител на проект КП-06-Н21/1 от 2019г. на 

тема: „Сравнителни популационно-генетични изследвания на древни и съвременни 

социално и исторически значими животни от България“ 

БО: ИБЕИ - БАН 

Относно: Напускане на двама членове от научния колектив. 
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Обосновка: Поради смяна на месторабота – биолог специалист Искра Янкова и 

редовен докторант Мирослав Маринов напускат научния колектив по проект КП -

06-Н21/1 от 2019г. 

Решение: ПНЕК приема, но изразява безпокойство, че задачите по проекта няма да 

бъдат изпълнени, тъй като с напускането на двама работещи специалисти без 

назначаване на нови на тяхно място, екипът остава с общо трима члена. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се изиска от ръководителя на проект КП-06-Н21/1 от 2019г. обосновка 

относно изпълнението на задачите по проекта след напускането на двамата 

специалисти. 

 

1.3.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор ДН11/13 от 2017 г. на тема: „Биоразнообразие на 

семействата Eulophidae и Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) в планински 

местообитания. баркодинг и разграничаване на близки видове“ с ръководител - гл. 

ас. д-р Ивайло Тодоров, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвани -

БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 

Първоначална обща сума на договора: 70 108.68 лв. 

Преведени средства: 35 054.34 лв. 

Неизразходвани средства: 4 581.22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: изразходвани и отчетени са 30 

473.12 лв. 

Брой докторанти в проекта: няма 

Брой млади учени в проекта: един 

Брой научни публикации (общо): една (Open Access, реферирана и 

индексирана) 

От тях с импакт фактор: няма 

От тях с импакт ранг: няма 
 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика за 100% 

изпълнение на работната програма и допълнително свършена работа по проекта, но 

липса на излязла/приета за печат публикация с импакт фактор, ПНЕК приема оценка 

„добър“ на научната част по договор ДН11/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94АА/36/15.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 30 473.12 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН11/13 от 2017 г. в размер на 

35 054.34 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от : 4 581.22 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
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Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН11/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94АА/36/15.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 30 473.12 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на ДН11/13 от 2017 г. в размер на 35 054. 

34 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 581.22 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

1.3.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор ДН11/14 от 2017 г. на тема: „Филогеографски пътища 

и бариери между Балканите, Карпатите и Мала Азия: комбинирано еволюционно-

екологично изследване върху моделна група насекоми (Insecta: Orthoptera: 

Barbitistini)“ с ръководител - доц. д-р Драган Чобанов, Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвани -БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 

Първоначална обща сума на договора: 119 992 лв. 

Преведени средства: 59 996 лв. 

Неизразходвани средства: 4 533.35 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 462.65 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК : 

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Мн.добър“ на научната част по договор ДН11/14 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94АА/38 от 16.07.2019г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 55 462.65 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН11/14 от 2017 г. в размер на 

59 996 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от : 4 533.35 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН11/14 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94АА/38 от 16.07.2019г., че разходите по договора 
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са признати и законосъобразни в размер на 55 462.65 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на ДН11/14 от 2017 г. в размер на 59 996 

лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 533.35 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

1.3.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор ДН11/11 от 2017 г. на тема: „Биоразнообразие от 

млечнокисели бактерии в български лечебни растения и използване на 

биологичния им потенциал“ с ръководител - Доц. д-р Дора Миленова Бешкова, 

Институт по микробиология -БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 80% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв 

Преведени средства: 60 000 лв 

Неизразходвани средства: 2450.71 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 549.29 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): резултатите са представени като две постерни 

съобщения и един доклад на международен конгрес и конференции с отразена 

благодарност към фонда. 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор ДН11/11 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94НН/46 ОТ 16.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 549.29 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН11/11 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. X 0,7 = 42 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от : 2450.71лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор ДН11/11 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94НН/46 ОТ 16.07.2019 г, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 57 549.29 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН11/11 от 2017 г. в размер на 

42 000 лв. (по коефициент 0,7) 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 2450.71 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

1.3.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор ДН11/2 от 2017 г. на тема: „Изолиране, характеристика 

и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни 

вещества, продуцирани от бактерии и водорасли“ с ръководител - Доц. д-р. Биляна  

Николова-Лефтерова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство -

БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 

Първоначална обща сума на договора: 110 000 лв. 

Преведени средства: 55 000 лв. 

Неизразходвани средства 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Мн. добър“ на научната част по договор ДН11/2 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/59 от11.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 55 000 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН11/2 от 2017 г. в размер на 

55 000 лв. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН11/2 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/59 от11.07.2019 г, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 55 000 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3.Приема финансиране на втори етап на договор ДН11/2 от 2017 г. в размер на 55 

000 лв. 

 

1.4. Доклад с Вх. № 94ДД/47 от 21.11.2019 г. от проф. Дамянка Гетова-Спасова , 

Председател на ПНЕК по медицински науки относно междинни отчети и доклади 

от ръководители: 
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1.4.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор ДН13/9 от 2017 г. на тема:“ Цианопрокариоти - нов 

потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България.“, с 

ръководител- Проф. дбн. Майя Петрова Стойнева.,БО: СУ "Св. Климент 

Охридски". 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5149.77 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: НЯМА 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 850.21 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 6 (от които 3 ДО) 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, 

ПНЕК приема оценка „Мн.добър“ на научната част по договор ДН13/9 от 2017 

г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/71 от 15.07.2019 г, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 54 850.21 лв.. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН13/9 от 2017 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5149.77 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
Отлага вземането на решение за следващо заседание и възлага на ПНЕК да 

изготви доклада според утвърдените правила относно обсъждане и оценяване на 

научната и финансовата част на отчета за първи етап от изпълнението на договор 

ДН13/9 от 2017 г. 

 

1.4.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор ДН13/12 от 2017 г. на тема: „Изследване на регулацията 

на неоангиогенезата при напреднал карцином на ларинкса“,с ръководител -  Гл. д-р 

Тодор Мирославов Попов, дм. 

БО: Медицински Университет-София 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 

     Рецензент 1 – над 100% 

     Рецензент 2 – 110% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв 
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Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 786.25 лв. (по-малко от 15%). 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 213.75 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 3 (под печат). 

     От тях с импакт фактор: 1 

     От тях с импакт ранг: 2 
 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Мн.добър“ на научната част по договор ДН13/12 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94РР/35 от 17.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 213.75 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН13/12 от 2017 г. в размер 

на 60000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 786.25 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
Отлага вземането на решение за следващо заседание и възлага на ПНЕК да 

изготви доклада според утвърдените правила относно обсъждане и оценяване на 

научната и финансовата част на отчета за първия етап от изпълнението на 

договор ДН13/12 от 2017 г. 

 

1.4.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор ДН13/15 от 2017 г. на тема: „Вирусни патогени в 

респираторната медицина – Разпространение в България, генетични и клинични 

характеристики.“,с ръководител -  проф. Дмн Нели Корсун. 

БО: НЦЗПБ 
 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3128.20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: НЯМА 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 871.80 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2, от които 1 защитил 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 
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1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Мн.добър“ на научната част по договор ДН13/15 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/87 от 18.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 871.80 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН13/15 от 2017 г. в размер 

на 60000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3128.20 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН13/15 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/87 от 18.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 871.80 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3.Приема финансиране на втория етап на ДН13/15 от 2017 г. в размер на 60000 

лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3128.20 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

1.4.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор ДН13/4 от 2017г. на тема: „Разпространение и еволюция 

на ендемичен мултирезистентен  генотип на Mycobacterium tuberculosis (SIT41, 

подгрупа TUR) в България“,с ръководител -  Доц. дн Стефан Въчев Панайотов. 

БО: НЦЗПБ 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 70 % 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 11 691.01 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 308.99 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 
 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор ДН13/4 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/84 от 17.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 308.99 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 6/22.11.2019 
 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН13/4 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. X 0,7 = 42 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 11 691.01 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор ДН13/4  от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/84 от 17.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 308.99 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН13/4 от 2017 г. в размер на 

42 000 лв. (по коефициент 0,7) 

4. Сумата на неизразходваните средства от 11 691.01 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

  

По т. 2 от дневния ред –Доклади на ВНЕК и класиране по направления на проектни 

предложения от конкурсна сесия 2019. 

 

2.1. ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и 

предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ и „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема да се финансират само проектни предложения, в съответствие с 

класирането на ВНЕК, които са в рамките на прогнозния бюджет за съответната 

научна област в Насоките за двата конкурса: „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ и „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 

г.“.  

2. Проектни предложения, които включват базова или партньорска организация, 

която не отговаря на условията за допустимост, посочени в Насоките за 

конкурса, не се включват в класирането и в решенията за финансиране.  

 

2.2. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Химически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Химически науки (Приложение Н39А). 
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2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Химически науки (Приложение Н39Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н39В до проект № 14 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 1 679 400 лв., от 

които 839 700 лв. от бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите. 

 

2.3. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Химически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в 

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Химически науки (Приложение 

М39А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Химически науки (Приложение 

М39Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М39В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 90 000 лв. от бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

 

2.4. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Селскостопански науки, класиране и предложение 

за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. ИС отлага разглеждане на доклада относно класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в съответната научна област 

за следващо заседание. 

2. Възлага на ВНЕК да проведе заседание, в което да отрази дали е спазена 

конкурсната процедура и да се проведе среща с управителя и председателя на 

ВНЕК по Селскостопански науки.  

 

2.5. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Селскостопански науки, класиране и предложение 

за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 
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фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в 

съответната научна област.  

 

Решение на ИС: 

1. ИС отлага разглеждане на доклада относно класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 

2019 г.“ в съответната научна област за следващо заседание. 

2. Възлага на ВНЕК да проведе заседание, в което да отрази дали е спазена 

конкурсната процедура и да се проведе среща между управителя на ФНИ и 

председателя на ВНЕК по Селскостопански науки.  

 

2.6. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Технически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в 

научната област Технически науки (Приложение Н37А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Технически науки (Приложение Н37Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н37В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 2 733 364 лв., от които 1 366 682 лв. от бюджета за 

2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите. 

 

2.7. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Технически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в 

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“  в научната област Технически науки (Приложение 

М37А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Технически науки (Приложение 

М37Б). 
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3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М37В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 150 000 лв. от бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

 

2.8. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Математически науки и информатика, класиране и 

предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в съответната научна 

област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Математически науки и информатика (Приложение Н32А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“  в научната 

област Математически науки и информатика (Приложение Н32Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н32В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 899 950 лв., от които 449 975 лв. от бюджета за 

2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите. 

 

2.9. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Математически науки и информатика, класиране и 

предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в съответната научна област.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“  в научната област Математически науки и 

информатика (Приложение М32А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Математически науки и 

информатика (Приложение М32Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М37В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 20 000 лв. от бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 
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2.10. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Хуманитарни науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Хуманитарни науки (Приложение Н40А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Хуманитарни науки (Приложение Н40Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н40В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 1 379 802.74 лв., от които 689 901.37 лв. от 

бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите. 

 

2.11. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Хуманитарни науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в 

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Хуманитарни науки 

(Приложение М40А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Хуманитарни науки 

(Приложение М40Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М40В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 30 000 лв. от бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

 

2.12. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Физически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 
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1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Физически науки (Приложение Н38А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Физически науки (Приложение Н38Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н38В до проект № 14 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 1 680 000 лв., от 

които 840 000 лв. от бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите. 

 

2.13. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Физически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в 

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Физически науки 

(Приложение М38А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Физически науки 

(Приложение М38Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М38В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 60 000 лв. от бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да 

преведе сумата за финансиране на проектите. 

 

2.14. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Науки за Земята, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Науки за Земята (Приложение Н34А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Науки за Земята (Приложение Н34Б). 
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3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н34В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 838 800 лв., от които 419 400 лв. от бюджета за 

2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите. 

 

2.15. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Науки за Земята, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в 

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Науки за Земята (Приложение 

М34А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Науки за Земята (Приложение 

М34Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М34В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 30 000 лв. от бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

 

2.16. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Биологически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в съответната научна област. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Биологически науки (Приложение Н31А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.“ в научната 

област Биологически науки (Приложение Н31Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н31В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 2 259 760 лв., от които 1 129 880 лв. от бюджета 

за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите. 
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2.17. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Биологически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в 

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Биологически науки 

(Приложение М31А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2019 г.“ в научната област Биологически науки 

(Приложение М31Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М31В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 120 000 лв. от бюджета за 2019 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

 

 

2.18. Доклад с Вх. № 94ЮЮ/25 от 20.11.2019 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, Програма COST, Програми BiodivClim и 

Southeast Asia-Europe JFS 
 

I. Разглеждане на проектни предложения по Процедура за предоставяне на 

национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени 

акции по Европейска програма COST 
 

След проверка и обсъждане ВНЕК взе решение по следните проектни предложения: 
 

1. Проектно предложение: ФНИ-550 от 30.08.2019 г.  

COST Акция: CA17133 – Implementing nature based solutions for creating a resourceful 

circular city 

Период на изпълнение: 22/10/2018 - 21/10/2022 

Искана сума за 2 години 32 312 лв. 

Ръководител: Ас. Д-р Мариям Божилова 

Базова организация: Институт за гората - БАН 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  
ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 32 312 лв. за две години на 

проектно предложение ФНИ-550 от 30.08.2019 г. по COST Акция CA17133 – 
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Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city с ръководител Ас. 

Д-р Мариям Божилова. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 32 312 лв. за две години на 

проектно предложение ФНИ-550 от 30.08.2019 г. по COST Акция CA17133 – 

Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city с 

ръководител Ас. Д-р Мариям Божилова. 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-590 от 30.09.2019 г.  

COST Акция: CA 17107 European Network to connect research and innovation efforts 

on advanced Smart Textiles  

Период на изпълнение: 11/10/2018 - 10/10/2022 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: проф. дхн Иво Грабчев 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Медицински факултет 

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-590 от 30.09.2019 г. по COST Акция CA 17107 European 

Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles, с 

ръководител проф. дхн Иво Грабчев. 
 

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

проектно предложение ФНИ-590 от 30.09.2019 г. по COST Акция CA 17107 

European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart 

Textiles, с ръководител проф. дхн Иво Грабчев. 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-1011 от 24.10.2019 г.  

COST Акция: CA 17107 European Network to connect research and innovation efforts 

on advanced Smart Textiles  

Период на изпълнение: 11/10/2018 - 10/10/2022 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р инж. Десислава Грабчева 

Базова организация: Химикотехнологичен и металургичен университет 

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-1011 от 24.10.2019 г. по COST Акция CA 17107 European 

Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles, с 

ръководител доц. д-р инж. Десислава Грабчева. 
 

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

проектно предложение ФНИ-1011 от 24.10.2019 г. по COST Акция CA 17107 
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European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart 

Textiles, с ръководител доц. д-р инж. Десислава Грабчева. 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-1059 от 11.11.2019 г.  

COST Акция: CA 16119 

Период на изпълнение: 16/03/2017 - 15/03/2021 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Милена Мурджева-Андонова 

Базова организация: Институт по биология и имунология на размножаването – 

БАН. 

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-1059 от 11.11.2019 г. по COST Акция CA 16119, с 

ръководител доц. д-р Милена Мурджева-Андонова. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 26 667 лв. за 16 месеца до 

приключване на КОСТ акцията на проектно предложение ФНИ-1059 от 

11.11.2019 г. по COST Акция CA 16119, с ръководител доц. д-р Милена 

Мурджева-Андонова. 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-1061 от 11.11.2019 г.  

COST Акция: CA 16217 „Европейска мрежа за мултидисциплинарни изследвания с 

цел подобряване на уринарните стентове“ (ENIUS) 

Период на изпълнение: 19/09/2017 - 18/09/2021 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Диляна Господинова 

Базова организация: Технически университет - София 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет при ФНИ да се осигури съфинансиране от 40 

000 лв. за две години на проектно предложение ФНИ-1061 от 11.11.2019 г. по COST 

Акция CA 16217 „Европейска мрежа за мултидисциплинарни изследвания с цел 

подобряване на уринарните стентове“ (ENIUS), с ръководител доц. д-р Диляна 

Господинова. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 36 667 лв. за 22 месеца до 

приключване на КОСТ акцията на проектно предложение ФНИ-1061 от 

11.11.2019 г. по COST Акция CA 16217 „Европейска мрежа за 

мултидисциплинарни изследвания с цел подобряване на уринарните 

стентове“ (ENIUS), с ръководител доц. д-р Диляна Господинова. 

 

Решение на ИС: 
1. Приема сумите за тези пет проекта по програма COST, в размер на 175 686 лв., да 

се изплатят наведнъж при сключване на договор. 
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2. Приема да се изплати втория транш по договори по Програмата COST, 

договорите по които са сключени през 2019 г.  

 

 

II. Разглеждане на проектни предложения по Процедура за финансова подкрепа 

на международни научни форуми в Република България 
 

1. Проектно предложение: ФНИ-845 от 15.10.2019 

Наименование на конференцията: Радио телескопът LOFAR в България - ползи 

и възможности 

Дати на провеждане: 03.12.2019 г. 

 Място на провеждане: София Тех Парк, Лабораторен комплекс, зала 125 

Ръководител: гл. ас. Д-р Камен Козарев 

Базова организация: Институт по астрономия с НАО, БАН 

Искана сума: 2970.02 лв. 

Несъответствие с процедурата: Нямa 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 2970.02 лв. за проектно 

предложение ФНИ-845 от 15.10.2019 с ръководител гл. ас. Д-р Камен Козарев. 
 

 Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 2970.02 лв. за проектно 

предложение ФНИ-845 от 15.10.2019 с ръководител гл. ас. Д-р Камен Козарев. 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-856 от 16.10.2019 

Наименование на конференцията: Figurative Thought and Language 5/ 

Фигуративно мислене и език 5 

Дати на провеждане: 23,24,25.04.2020 

 Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Ръководител: доц. д-р Александра Багашева 

Базова организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Искана сума: 8842.32 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8842.32 лв. за проектно 

предложение ФНИ-856 от 16.10.2019, с ръководител доц. д-р Александра Багашева. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 8842.32 лв. за проектно 

предложение ФНИ-856 от 16.10.2019, с ръководител доц. д-р Александра 

Багашева. 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-1018 от 24.10.2019 

Наименование на конференцията: Арабска бежанска литература: нова поетика 

и перспективи (14-та конференция на Европейската асоциация по съвременна 

арабска литература) 

Дати на провеждане: 25-29.05.2020 
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 Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

Ректорат 

Ръководител: проф. дфн Баян Райханова 

Базова организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Искана сума: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1018 от 24.10.2019, с ръководител проф. дфн Баян Райханова. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1018 от 24.10.2019, с ръководител проф. дфн Баян Райханова. 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-1028 от 30.10.2019 

Наименование на конференцията: Thin liquid films - fundamentals and 

applications, посветен на 100 годишнината на Алексей Шелудко 

Дати на провеждане: 28-30.05.2020 

 Място на провеждане: София 

Ръководител: доц. д-р Любомир Николов 

Базова организация: Институт по физикохимия - БАН 

Искана сума: 5000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 5000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1028 от 30.10.2019, с ръководител доц. д-р Любомир Николов. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 5000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1028 от 30.10.2019, с ръководител доц. д-р Любомир Николов. 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-1030 от 30.10.2019 г. 

Наименование на конференцията: Международна конференция 

"Изкуствоведски четения 2020. Пътешествия 

Дати на провеждане: 3-8.04.2020 

 Място на провеждане: София 

Ръководител: доц. д-р Емануел Мутафов 

Базова организация: Институт за изследване на изкуствата - БАН 

Искана сума: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1030 от 30.10.2019 г., с ръководител доц. д-р Емануел Мутафов. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1030 от 30.10.2019 г., с ръководител доц. д-р Емануел Мутафов. 
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6. Проектно предложение: ФНИ-1031 от 30.10.2019 г. 

Наименование на конференцията: Международна годишна конференция на 

Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин", БАН 

Дати на провеждане: 13-15.05.2020 

 Място на провеждане: София 

Ръководител: доц. д-р Мая Влахова-Ангелова 

Базова организация: Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин", 

БАН 

Искана сума: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1031 от 30.10.2019 г., с ръководител доц. д-р Мая Влахова-

Ангелова. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1031 от 30.10.2019 г., с ръководител доц. д-р Мая Влахова-Ангелова. 

 

7. Проектно предложение: ФНИ-1034 от 31.10.2019 г. 

Наименование на конференцията: International scientific conference of the 

Bulgarian Peptide Society - Международна научна конференция на Българското 

Пептидно Дружество 

Дати на провеждане: 12-14.06.2020 

 Място на провеждане: Долна Баня 

Ръководител: проф. д-р Рени Калфин 

Базова организация: Институт по невробиология - БАН 

Искана сума: 9000 лв.  

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1034 от 31.10.2019 г., с ръководител проф. д-р Рени Калфин. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1034 от 31.10.2019 г., с ръководител проф. д-р Рени Калфин. 

 

8. Проектно предложение: ФНИ-1035 от 31.10.2019 г. 

Наименование на конференцията: Шеста научна конференция с международно 

участие "Културно-историческо наследствао: опазване, представяне, 

дигитализация" 

Дати на провеждане: 9-12.04.2020 

 Място на провеждане: Велико Търново 

Ръководител: доц. д-р Галина Богданова 
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Базова организация: Институт по математика и информатика, БАН 

Искана сума: 8980 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8980 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1035 от 31.10.2019 г., с ръководител доц. д-р Галина Богданова. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 8980 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1035 от 31.10.2019 г., с ръководител доц. д-р Галина Богданова. 

 

9. Проектно предложение: ФНИ-1036 от 31.10.2019 г. 

Наименование на конференцията: Mathematics Days in Sofia - 2020 

Дати на провеждане: 13-17.07.2020 

 Място на провеждане: София 

Ръководител: акад. Дмн Веселин Дренски 

Базова организация: Институт по математика и информатика, БАН 

Искана сума: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1036 от 31.10.2019 г., с ръководител акад. дмн Веселин Дренски. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1036 от 31.10.2019 г., с ръководител акад. дмн Веселин Дренски. 

 

10. Проектно предложение: ФНИ-1044 от 04.11.2019 г. 

Наименование на конференцията: 6th International Symposium of Environmental 

friendly energies and applications EFEA 2020 

Дати на провеждане: 24-26.06.2020 

 Място на провеждане: София, хотел Витоша 

Ръководител: доц. д-р инж. Росица Величкова 

Базова организация: Технически университет, София 

Искана сума: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1044 от 04.11.2019 г., с ръководител доц. д-р инж. Росица 

Величкова. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1044 от 04.11.2019 г., с ръководител доц. д-р инж. Росица Величкова. 

 

11. Проектно предложение: ФНИ-1057 от 06.11.2019 г. 
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Наименование на конференцията: Дванадесетата международна конференция 

на тема "Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата" 

Дати на провеждане: 1-5.06.2020 

 Място на провеждане: Приморско 

Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии - БАН 

Искана сума: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1057 от 06.11.2019 г., с ръководител проф. д-р Катя Георгиева. 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1057 от 06.11.2019 г., с ръководител проф. д-р Катя Георгиева. 

 

12. Проектно предложение: ФНИ-1065 от 13.11.2019 г. 

Наименование на конференцията: 8-ма Международна конференция по 

картография и ГИС 

Дати на провеждане: 15-20.06.2020 

 Място на провеждане: Несебър 

Ръководител: гл. ас. Д-р инж. Силвия Маринова 

Базова организация: Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Искана сума: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-1065 от 13.11.2019 г., с ръководител гл. ас. д-р инж. Силвия 

Маринова. 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1065 от 13.11.2019 г., с ръководител гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова. 

 

 

III. Разгледани проектни предложения по програми BiodivClim и Southeast 

Asia-Europe JFS 

 

Във връзка с решение на ИС (Протокол № 5 от 08.11.2019 г.) ВНЕК разгледа и 

извърши проверка за административно съответствие и допустимост на постъпилите 

проектни предложения по програми BiodivClim и Southeast Asia-Europe JFS, както 

следва: 

 

Програма Southeast Asia-Europe JFS 
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1. Проектно предложение: ФНИ-850 от 10.10.2019 г.     

Акроним на проекта: IWRM DaMe 
Тема на проекта: Двурегионален подход за интегрирано управление на 

водните ресурси и мулти национално сътрудничество в областта на 

водоснабдяването и повторно използване на водите в малки ВиК системи в 

крайречните системи на Дунав и Меконг/ Bi-Regional IWRM Dialogue and 

Multi-Local Twinning for Small Scale Water Supply and Reuse in Sub-River 

Basins of the Danube and Mekong 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р. инж. Димитър Аличков 

Кандидатстваща организация от България: УАСГ-София 

Заявен бюджет за българския колектив: 195 583 лева/ 100 000 евро 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-906 от 18.10.2019 г.     

Акроним на проекта: PolyNanoTreat 

Тема на проекта: Полифенолни наночастици, имобилизирани в 

наноструктурирани полиелектролитни многослойни филми за лечение на рак 

на устната кухина/ Polyphenol nanoparticles embedded in nanostructured 

polyelectrolyte multilayers for oral cancer treatment 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Мария Георгиева 

Марудова-Живанович 

Кандидатстваща организация от България: Пловдивски Университет 

„Паисий Хилендарски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 193627.17 лева/ 99 000 евро 

 

 

Програма BiodivClim 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-1038 от 01.11.2019 г.     

Акроним на проекта: BioFEEDClim 

Тема на проекта: Бобовите култури – стратегии за хранене при преживни за 

смекчаване на емисиите, подобряване на продуктивността и адаптиране в 

условията на устойчиво земеделие при изменението на климата/ Legume 

Crops – Feeding Strategies for Emissions Mitigation, Improve productivity and 

Adaptation for sustainable agriculture under Climate Change  

Ръководител на българския колектив: гл. ас., д-р Ина Николаева Стойчева 

Кандидатстваща организация от България: Институт по фуражните 

култури, гр. Плевен, Селскостопанска Академия 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева/ 75 000 евро 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-1047 от 05.11.2019 г.    

Акроним на проекта: Netconserwildfruits 

Тема на проекта: Транснационална мрежа за оценка и ex-situ опазване на 

популациите на дива круша (Pyrus L.) и дива ябълка (Malus L.) / Smart Protein 

Coating for nanoparticles and surfaces/ Transnational network for evaluation and 

ex-situ conservation of wild pear (Pyrus L.) and wild apple (Malus L.) accessions 
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Ръководител на българския колектив: доц. д-р Любка Колева-Вълкова 

Кандидатстваща организация от България: Аграрен университет - 

Пловдив Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева/ 76 693.78 

евро 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-1049 от 05.11.2019 г.     

Акроним на проекта: RiScape2Clim 

Тема на проекта: Природосъобразни и социолно приемливи решения за 

управление на крайречните ландшафти за смекчаване на въздействието на 

климатичните промени/ Nature-based and socially acceptable solutions in 

management of river landscapes to mitigate the impacts of climate change 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Цветан Златанов 

Кандидатстваща организация от България: Институт по биоразнообразие 

и екосистемни изследвания, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева/ 76 693.78 евро 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-1050 от 05.11.2019 г.     

Акроним на проекта: Track-Changes 

Тема на проекта: Намиране на устойчиви решения чрез трансформация на 

политиките по отношение за взаимосвързаните проблеми на 

биоразнообразието и климатичните промени /  Finding transformative 

policy pathways and agents of change to upscale sustainable solutions to the 

intertwined biodiversity and climate changes 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Стоян Цветанов Недков 

Кандидатстваща организация от България: Национален институт по 

Геофизика, геодезия и география, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева/ 76 693.78 евро 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-1051 от 05.11.2019 г.     

Акроним на проекта: DECLINE 

Тема на проекта: Преки и косвени въздействия на климатичните промени 

върху насекомни соъбщества, обитаващи склопа на дъбови насаждения/ 

Direct and Indirect effects of climate change on oak canopy-dwelling insects 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Георги Цветков Георгиев 

Кандидатстваща организация от България: Институт за гората, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева/ 76 693.78 евро 

 

6. Проектно предложение: ФНИ-1053 от 05.11.2019 г.     

Акроним на проекта: InvaBio 

Тема на проекта: Impacts on invasive plant species on biodiversity of protected 

areas acrss Europe in climate change context: challenges, experience and 

knowledge transfer 

Ръководител на българския колектив: гл. ас. д-р Ваня Георгиева Качова 

Кандидатстваща организация от България: Институт за гората, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 998 лева/ 76 693 евро 
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7. Проектно предложение: ФНИ-1054 от 05.11.2019 г.     

Акроним на проекта: URBANIAS 

Тема на проекта: Ролята на синята и зелената инфраструктура за формиране 

на климатичните условия и повишаване на биоразнообразието в градовете/ 

Urban Blue-green infrastructures as climate-shapers and biodiversity enhancers  

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Румен Игнатов Томов 

Кандидатстваща организация от България: Лесотехнически университет - 

София 

Заявен бюджет за българския колектив: 148 643 лева/ 76 000 евро 

 

8. Проектно предложение: ФНИ-1055 от 05.11.2019 г.     

Акроним на проекта: BG_water_quality 

Тема на проекта: Влияние на климатичните промени върху 

биоразнообразието и качеството на повърхностни и подземни води в 

България/ Climate change impact on biodiversity and quality of Bulgarian surface 

and groundwater 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Илияна Атанасова Иванова 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева/ 76 693.78 евро 
 

Решение на ВНЕК: 

Комисията предлага на Изпълнителния съвет при ФНИ да бъдат допуснати за 

участие в конкурсната процедура по международни програми BiodivClim и 

Southeast Asia-Europe JFS всички проектни предложения. 
 

Решение на ИС: 
Приема да бъдат допуснати за участие в конкурсната процедура по 

международни програми BiodivClim и Southeast Asia-Europe JFS всички 

проектни предложения. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Обсъждане на насоки и обявяване на конкурси по двустранно 

сътрудничество с България – Китай – изследователски проекти и България – Русия 

2019 г. 
 

3.1. Доклад с вх. № 80/695 от 20.11.2019 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“, относно двустранна договореност за обявяване 

на нови конкурси за научно и технологично сътрудничество с КНР и с РФ до 

края на 2019 г. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, във  

връзка с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни 

изследвания“ и Годишната оперативна програма на Фонда за 2019 год., 

утвърдена от Министъра на образованието и науката, Изпълнителният съвет 

на ФНИ взе решение за откриване на конкурс с наименование: „Специфични 
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условия по Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 

България – Китай – изследователски проекти 2019 г.“. 

Одобрява конкурсна документация за конкурса и указва на управителя на 

ФНИ да издаде заповед за откриване на конкурсна процедура с начало 

20.12.2019 и краен срок за подаване на проектни предложения 13.03.2019 г.  

2. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, във 

връзка с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ 

и Годишната оперативна програма на Фонда за 2019 год., утвърдена от 

Министъра на образованието и науката, Изпълнителният съвет на ФНИ взе 

решение за откриване на конкурс с наименование: „Специфични условия по 

Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество България – Русия 

2019 г.“. 

Одобрява конкурсна документация за конкурса. Указва на управителя на ФНИ да 

издаде заповед за откриване на конкурсна процедура с начало 20.12.2019 г. и 

краен срок за подаване на проектни предложения 13.03.2019 г.  

3. Проектните предложения по Конкурс за проекти по програма за двустранно 

сътрудничество България – Русия 2019 г.“ се подават само електронно с 

електронен подпис при техническа възможност. 

 

 

По т. 4 от дневния ред –  Доклади на управителя на ФНИ. 

4.1. Доклад с вх. № 80/692 от 20.11.2019 г.от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“ относно информация за оценяване по конкурс 

ВИХРЕН. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема панелът по обществени и хуманитарни науки на второто си заседание да 

проведе разговор и с кандидатите за проекти за водещ учен. 

2. Дава съгласие за решенията от първите заседания на панелите да бъдат 

уведомени кандидатите, които трябва да бъдат поканени на среща с панела на 

неговото второ заседание.  

 

4.2. Доклад с вх. № 80/691 от 20.11.2019 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“  относно провеждане на изнесено обучение на 

служителите на ФНИ по въпроси свързани със Закон за обществените поръчки, 

Регламент за личните данни, изисквания за информационната сигурност и 

електронен обмен на документи във ФНИ, които са свързани с коректното 

изпълнение на служебните им задължения, както и в изпълнение на законови 

изисквания.  
 

Решение на ИС: 

Приема провеждането на изнесено обучение на администрацията на ФНИ и 

служителите на гр. договори в подходящ период януари-февруари 2020 г., по 

въпросите посочени в доклада. 
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4.3. Доклад с вх. №80/690 от 20.11.2019 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“ относно процесуално представителство по съдебни 

дела от АД Трифонова, Вуковска и Митева. 
 

Решение на ИС: 

Приема АД Трифонова, Вуковска и Митева да представлява Фонд „Научни 

изследвания“ по следните дела като бъде подписан договор и бъде изплатено 

съответното възнаграждение: 

1. Обжалване на решение, постановено по т. д. № 3193/2017 г. по описа на 

СГС, ГО VI–17–ти състав пред въззивната инстанция – Софийски 

Апелативен Съд, по в.т.дело 3146/2019 г., ТО, 13-ти състав, по описа на 

САС; 

2. Обжалване на решение, постановено попо гр. д. № 15468/2017 г. по описа 

на СГС, ГК I–3–ти състав пред въззивната инстанция – Софийски 

Апелативен Съд, по т.дело 4270/2019 г., 5-ти състав, по описа на САС. 

 

4.4. Доклад с вх. № 80/689 от 20.11.2019 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на Фонд „Научни изследвания“ относно информация за изпълнителни 

листове по дела, водени от Фонд „Научни изследвания“ 
 

Решение на ИС: 

1. Приема да се предприемат съответните действия по завеждането на 

изпълнителни дела за събиране на дължимите суми от двете търговски 

дружества: 

- Фирма ОМДА ЕООД; 

- Фирма Алтера груп ЕООД. 

2. Приема да се сключи договор за представителство по изпълнителни дела за 

събиране на дължимите суми от двете търговски дружества с адв. Иванка 

Андреева и бъдат изплатени съответните такси и адвокатския хонорар от ФНИ. 

 

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

изследвания“ относно определяне състава на експертна комисия съгласно чл. 61, 

ал. 3 от ПФНИ.  
 

Решение на ИС: 

Отлага вземане на решение за следващо заседание. 

 

       

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Възражение с вх. № 100138/91 от 14.11.2019 г. от проф. д-р Христина 

Кутинкова, ръководител на проект ДН16/4 с тема „ Възможности за получаване 

на екологично чиста плодова продукция от костилкови овощни видове – слива, 

праскова и череша“, Институт по овощарство, гр. Пловдив, относно експертните 

оценки на рецензентите. 
 

Решение на ИС: 
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Приема за сведение и насочва възражението за разглеждане от ПНЕК по 

Селскостопански науки. 

 

5.2. Писмо с вх. № 0907/174 от 07.11.2019 г. от проф. дфн Лъчезар Аврамов, 

директор на Институт по електроника – БАН, относно административни 

проблеми по договор ДН09/7 от 2016 г. на тема „Моделиране на процеси на 

образуване на пребиотични молекули на повърхността на метеорити“.  

Приложение: Протокол от заседание на работния екип на договор ДН09/7 
 

Решение на ИС: 

Да се приложи процедурата за мониторинг от ПНЕК. 

 

5.3. Писмо с вх. / от 11.11.2019 г. от Милена Дамянова, директор Дирекция „Наука“ 

МОН, относно предоставяне на научните отчети на проекти със следните теми:  

     - „3D дигитализация на обекти от културно-историческото наследство“ 

     - „Основни компоненти на изкуствения интелект и платформа за изкуствени 

невронни мрежи“ 
 

Решение на ИС: 

Приема при поискване от дирекция „Наука“ на МОН, да бъдат предоставени 

копия от отчети на проекти, финансирани от ФНИ, които да бъдат използвани 

при проверки за демаркация на финансиране от различни източници. 

 

5.4. Доклад с вх. № 80/697 от 21.11.2019 г. от Милена Александрова, координатор 

по програми ERA-NET, относно участие на български експерти в оценяването на 

проектни предложения по програми ERA-NET. 
 

Решение на ИС: 

Приема своевременно да бъдат публикувани покани към потенциални 

рецензенти в сайта на ФНИ, които могат да участват като оценители на 

проектни предложения по програмите ERA-NET. 

 

5.5. Доклад с вх. № 80/696 от 21.11.2019 г. от Милена Александрова, координатор 

по програми ERA-NET, относно участие на ФНИ в работни срещи по програма 

CORE Organic. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде командирована доц. д-р Вилма Стоянова – член на ИС на 

ФНИ за периода 10-12.12.2019 г. до гр. Бон, Германия за участие като 

представител на ФНИ в работна среща по програма  CORE Organic. 

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.  

 

5.6. Проект на споразумение между Фонд „Научни изследвания“ и „Кирило-

методиевски център – БАН“, относно решение по гр. д. №5943 от 2018 г. 
 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 6/22.11.2019 
 

Решение на ИС: 

           Приема текста на споразумението. 

 

5.7. Писмо с вх. № ФНИ -1074 от 15.11.2019 г. от г-н Владислав Горанов, Министър 

на финансите, относно съгласуване на Общи насоки и методика за оценка по 

процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество“. 
 

Решение на ИС: 

Възлага на управителя на Фонд „Научни изследвания“ да изготви писмо-отговор 

до г-н Владислав Горанов, Министър на финансите. 

 

 

 

 

Секретари:..............................   Председател:.................................. 

 

(д-р Боряна Хаджиева)     (проф. дтн Светослав Николов) 

 

(д-р Милена Александрова) 

 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. дмн Николай Лазаров:…………………………. 

 

2. Проф. дмн Виржиния Кирякова:…………………….. 

 

3. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров:……………………… 

 

4. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:………………………… 

 

5. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 

 

6. Доц. д-р Вилма Стоянова:…………………………….. 

 

7. Проф. дфн Иван Узунов:……………………………. 

 

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

 

9. Д-р Милена Дамянова:……………………………… 

 

 


