
 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 29/24.07.2020 
 

  1 
 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 29/24.07.2020  

 

от  присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 24.07.2020 г., се проведе присъствено заседание по Skype 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 – Зам. председател 

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

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

8. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

9. Чл. кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски 

10. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова  

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

 

Проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева 

 

Секретар: 

Д-р Боряна Хаджиева 

 

Отсъстващи: 

Няма 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Доклади на ВНЕК по конкурс Ковид-19. 

2. Обявяване на конкурс за международно сътрудничество по пандемията Ковид-19.  

3. Доклади на ПНЕК. 

4. Доклад на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 
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5. Актуализация на ГОП. 

6. Доклади на управителя. 

7. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред – Доклади на ВНЕК по конкурс Ковид-19. 

1.1. ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по Тематично направление 1. „Медико-

биологични проблеми“ и Тематично направление 2. „Социални, икономически и 

образователни аспекти“ относно класиране и предложение за финансиране на проектни 

предложения от конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания по 

обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ 
 

Решение на ИС: 

1. Приема да се финансират проектните предложения, в съответствие с 

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

научна област в Насоките за „Финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от 

COVID-19 – 2020 г.“ като след приключване на проверка от ВНЕК съгласно 

Методика за кръстосана проверка на дейностите, с оглед избягване на двойно 

финансиране на дейности, ИС ще вземе решение за разпределение на 

оставащите средства. 

2. Приема да бъдат представени експертните карти от Приложение КП-06-К1В за 

сведение на членовете на ИС като се запази анонимността на оценителите. 

 

 

1.2. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Тематично направление 1. „Медико-биологични 

проблеми“, класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от 

конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема с 9 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“ доклада на ВНЕК 

за оценяване на проектните предложения в конкурс „Финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ по Тематично направление 1. 

„Медико-биологични проблеми (Приложение КП-06-К1А). 

2. Утвърждава класирането на ВНЕК на проектните предложения в конкурс 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ по 

Тематично направление 1. „Медико-биологични проблеми (Приложение КП-

06-К1Б). 

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

Приложение КП-06-К1В със сумите, посочени в приложението. Общата сума 

за финансиране на проектите е 1 460 000 лв. 
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4. Приема предложението на ВНЕК проектно предложениe с номер КП-06-К1/37 

да отпадне от Приложение КП-06-К1В и Приложение КП-06-К1Г, тъй като има 

припокриване на дейности по работните пакети с КП-06-К1/35. 

5. Приема предложението на ВНЕК за проектно предложение КП-06-К1/17 като 

във връзка с проверката за двойно финансиране, да се изисква от 

ръководителя на проекта да представи работната програма на европейския 

проект, споменат в проектното предложение, като се отбележат дейностите 

на участниците в проект КП-06-К1/17. 

6. 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. 

 

 

1.3. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Тематично направление 2. „Социални, икономически 

и образователни аспекти“, класиране и предложение за финансиране на проектни 

предложения от конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания по 

обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема с 9 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“ доклада на ВНЕК 

за оценяване на проектните предложения в конкурс „Финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ по Тематично направление 2. 

„Социални, икономически и образователни аспекти“  (Приложение КП-06-

К2А). 

2. Утвърждава класирането на ВНЕК на проектните предложения в конкурс 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ по 

Тематично направление 2. „Социални, икономически и образователни аспекти“ 

(Приложение КП-06-К2Б). 

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

Приложение КП-06-К2В със сумите, посочени в приложението. Общата сума 

за финансиране на проектите е 227 100 лв. 

4. Приема предложението на ВНЕК проектно предложениe с номер КП-06-К2/2 

да отпадне от Приложение КП-06-К1Г, тъй като има припокриване на 

дейности по работните пакети с КП-06-К2/30. 

5. 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. 

 

  

По т. 2 от дневния ред – Обявяване на конкурс за международно сътрудничество по 

пандемията Ковид-19. 

2.1. Членовете на ИС разгледаха документите за обявяване на конкурс за международно 

сътрудничество по пандемията Ковид-19. 
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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 2020 год., 

утвърдена от Министъра на образованието и науката, Изпълнителният съвет 

на ФНИ взе решение за откриване на конкурс с наименование: „Международен 

конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД-19- 2020“ 

2. Одобрява конкурсна документация за конкурса и указва на управителя на ФНИ 

до 31.07.2020 г. да издаде заповед за откриване на конкурсна процедура с 

краен срок за подаване на проектни предложения 15.09.2020 г.  

3. Проектните предложения по „Международен конкурс за съвместни 

изследователски проекти за КОВИД-19 - 2020“ се подават само електронно. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на ПНЕК. 

3.1. Доклад с вх. № 94ММ/59 от 21.07.2020 г . от проф. Мирослав Абрашев – зам. 

председател на ПНЕК по Физически науки относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори: 

 

3.1.1. Доклад с вх. № 0906/9 от 12.06.2020 г. от проф. Таню Бонев, ръководител на 

договор ДН 18/13 от 12.12.2017 г. на тема: „Еволюционни процеси в 

астрофизиката: синергия между наблюденията и теорията“, Институт по 

астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН. 

Относно: промяна на научния колектив по договор ДН 18/13 от 2017 г. 

Обосновка: В края на 2019 г. трудовият договор на колегата Пламен Николов с 

Института по астрономия (ИА) с НАО бе прекратен. Пламен Николов беше докторант 

в ИА с НАО и е отчислен с право на защита. Във връзка с това и на основание чл. 2, 

ал. (3), (5) н (6) от дог. ДН 18/13 от 12.12.2017 г., моля Пламен Николов да бъде 

освободен от научния екип на договор ДН 18/13 от 12.12.2017 г.  

В началото на 2019 г. в ИА с НАО бе назначена на постоянна позиция с основен 

трудов договор доц. д-р Антоанета Емилова Антонова. Доц. Антонова е компетентен 

астрофизик и със своята експертиза и чувство за отговорност ще даде оригинален 

принос за постигане целите на проекта. Вземайки предвид казаното до тук и на 

основание чл. 2, ал. (3) и (5) от дог. ДН 18/13 от 12.12.2017 г., моля доц. д-р Антоанета 

Емилова Антонова да бъде включена в научния колектив на дог. ДН 18/13 от 

12.12.2017 г. 

Приложение: 1. Заявление от Пламен Русев Николов за освобождаване от 

научния колектив на дог. ДН 18/13 от 12.12.2017 г. 

2. Заявление от доц. Антоанета Емилова Антонова за включване в научния 

колектив на дог. ДН 18/13 от 12.12.2017 г. 

3. Съгласие на членовете на колектива 

4. Биография на доц. Антоанета Емилова Антонова. 

Решение на ПНЕК: 
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Приема освобождаването на докторант Пламен Николов и включването на доц. д-р 

Антоанета Емилова Антонова в научния колектив по договор ДН 18/13 от 12.12.2017 

г. 
 

Решение на ИС: 

Приема освобождаването на докторант Пламен Николов и включването на 

доц. д-р Антоанета Емилова Антонова в научния колектив по договор ДН 

18/13 от 12.12.2017 г. 

 

3.1.2. Уведомление с вх. № ФНИ-1061 от 26.06.2020 г. от доц. д-р инж. Георги Р. 

Иванов, ръководител на договор КП-06-ОПР03/9 от 18.12.2018 г. на 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. С бъдещо приложение за мерене 

в полеви условия и мониторинг в реално време на трудно откриваеми 

замърсители на водата (включително антитероризъм) и/или ранна диагностика 

на заболявания чрез високо-чувствителна детекция на маркери в кръвта. 

Акроним - НаноБиоСенсорс“, Университет по Архитектура, строителство и 

геодезия. 

Относно: удължаване срока на договор КП-06-ОПР03/9 от 2018 г. с 5 месеца и още 

2 месеца, – служебно дадени от ФНИ, до 18.01.2021 г.  

Обосновка: В изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора ни, в предвидения 10 

дневен срок, Ви уведомявам за възникване на обстоятелство, което може да забави 

изпълнението на Етап 1 от договора. На 18.06.2020 г. със заповед на Ректора на УАСГ 

беше прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита 

процедура по обособена позиция № 1: „Доставка и гаранционно обслужване на 

атомно-силов микроскоп". Отстраняването на подалата документи Германска фирма 

е поради липса на оферта, която да отговаря на формата за представяне съгласно ЗОП 

и законова невъзможност несъответствията да бъдат отстранени. Информацията е 

публикувана на страницата на УАСГ тук: https://uacg.nit.bg/op/2020gi.html. Предвид 

двукратното прекратяване на процедурата по доставка на научната апаратура за 

УАСГ по договора ни, забавяне заради противоепидемичните мерки, необходимото 

време за стартиране и приключване на нова процедура по ЗОП, техническите 

проблеми със стартиралата преди 10 дена система за електронно подаване на оферти 

и технологичното време, необходимо за изработка по поръчка на тази сложна научна 

апаратура, моля Етап 1 на договора ни да бъде удължен с 5 (пет месеца) до 

18.01.2021 г. Проблем е разплащането на тези 32 514 лв. за ДМА, които 

представляват 63,2 % от преките допустими разходи за УАСГ по договора ни.  

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК установи, че 

промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса 

и приема уведомлението. След промяната, проект КП-06-ОПР03/9 от 18.12.2018 г. се 

удължава с 5 и още 2 месеца, – служебно дадени от ФНИ, общо 7 месеца до 18.01.2021 

г., като бъде сключено допълнително споразумение. 
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Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор КП-06-ОПР03/9 от 18.12.2018 г. с общо 

7 месеца до 18.01.2021 г., като бъде сключено допълнително споразумение.  

 

3.2. Доклад с вх. № 94РР/29 от 23.07.2020 г  . от проф. Росица Николова –

председател на ПНЕК по Химически науки относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори: 

 

3.2.1. Уведомление с вх. № ФНИ-448 от 15.04.2020 г. от доц. д-р Йолина Хубенова, 

ръководител на договор КП-06-Н29/8 от 2018 г. на тема: „Биокатализирана електролиза 

за получаване на водород“, Институт по Електрохимия и Енергийни системи „ Академик 

Е. Будевски“ -БАН. 

Относно: повторно разглеждане на промяна в колектива по договор КП-06-Н29/8 от 2018 

г., след искане от ПНЕК за съгласие от колектива на проекта. 

Обосновка: Постъпи заявление от ас. Николай Ангелович Тошев за освобождаване като 

член на научния колектив на проекта поради прекратяване на трудовия му договор с 

ИЕЕС- БАН и преместване да живее в Москва, Русия. Освобождаването на ас. Тошев е 

съгласувано с Директора на ИЕЕС-БАН и останалите членове на научния колектив на 

проекта. Отговорностите му по изпълнение на проекта ще бъдат поети от ръководителя 

на проекта доц. д-р Йолина Хубенова, ДН. 

Приложения: Заявление за освобождаване от ас. Николай Тошев; Съгласие от Директора 

на ИПЕС за освобождаване на ас. Николай Тошев; съгласие от колектива на проекта. 

Решение на ПНЕК: 

Приема да бъде освободен като член на колектива ас. Николай Ангелович Тошев по 

договор КП-06-Н29/8 от 2018 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен като член на колектива ас. Николай Ангелович Тошев 

по договор КП-06-Н29/8 от 2018 г.  

 

3.2.2. Уведомление с вх. № 0903/58 от 30.06.2020 г. от доц. Тамара Иванова Пайпанова, 

дх, ръководител на договор ДН19/17 от 20.12.2017 г. на тема: „Холистичен подход при 

прицелна терапия на рака“, Институт  по молекулярна биология -БАН. 

Относно: промяна в  колектива по договор ДН19/17 от 2017 г.  

Обосновка: Уведомявам Ви, че ще включа в работния колектив на БО доц. Иван Ангелов 

Илиев, от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей 

(ИЕМПАМ-БАН) за втория етап от изпълнение на РП на договор ДН19/17. 

Д-р Иван Илиев участва в част от проведените медико-биологични изследвания през 

първия етап на договора. 

Планувам през втория етап на договора да разширим охарактеризирането на 

синтезираните съединения, чрез въвеждането на специфични молекулярно-биологични 

подходи, с които доц. Илиев е отлично запознат. 

Приложения: CV на доц. Илиев; съгласие от колектива на проекта; актуализиран 

финансов план. 
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Решение на ПНЕК: 

Приема да бъде включен в състава на колектива по договор ДН19/17 от 2017 г. доц. Иван 

Ангелов Илиев. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включен в състава на колектива по  договор ДН19/17  от 2017 г. 

доц. Иван Ангелов Илиев. 

 

3.2.3. Уведомление с вх. № ФНИ-1068 от 29.06.2020 г. от проф. дхн Людмил Антонов, 

ръководител на договор КП-06-ОПР01/5 от 14.12.2018 г. на тема: „Автентичност и 

качество на ароматични продукти от български рози: бърза оценка чрез 

традиционни инструментални методи и „електронно обоняние“ (BG ROSEnsing)“, 

Институт по органична химия с Център по фитохимия, ИОХЦФ-БАН. 

Относно: смяна на ръководител по договор КП-06-ОПР01/5 от 14.12.2018 г. 

Обосновка: Във връзка с преминаването ми на постоянен трудов договор от ИОХЦФ в 

Института по Електроника, БАН, предлагам (със съгласието на научния колектив) за 

ръководител на проект КП-06-ОПР01/5 - доц. д-р Даниела Антонова, понастоящем член 

на научния колектив. Аз оставам член на научния колектив и ръководител на научната 

група, 

отговорна за спектралните измервания и обработка на данни. 

Приложения: Списък на научния колектив съгласно договора с подписи, 

удостоверяващи съгласие с предложените промени; съгласие от Директора на ИОХЦФ-

БАН-проф. дхн Светлана Симова. 

Решение на ПНЕК: 
Приема на мястото на проф. дхн Людмил Антонов, досегашен ръководител на проекта, да 

бъде поето ръководството от  доц. д-р Даниела Антонова по  договор КП-06-ОПР01/5 от 

2018 г.   
 

Решение на ИС: 

Приема на мястото на проф. дхн Людмил Антонов, досегашен ръководител на 

проекта, да бъде поето ръководството от доц. д-р Даниела Антонова по договор 

КП-06-ОПР01/5 от 2018 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

3.2.4. Уведомление с вх. № 100101/80 от 15.07.2020 г. от гл. ас. д-р Марин Симеонов, 

ръководител на договор ДМ19/4 от 20.12.2017 г. на тема: „Фоточувствителни 

полимерни хидрогелове – синтез, свойства и изследване на техния потенциал като 

трансдермални системи за доставка на кверцетин“, Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“. 

Относно: удължение на срока за изпълнение на договор ДМ19/4 от 20.12.2017 г. с 2 

месеца, служебно дадени от ФНИ, или общо 8 мес. /предходно удължение от 6 месеца  до 

20.06.2020/  до 20.08.2020 г. 

Обосновка: Моля, към предходното удължение от 6 месеца да разрешите ръководения от 

мен проект да бъде удължен с допълнителни 2 месеца - общо 8 месеца и вместо на 

20.12.2019 г. да завърши на 20.08.2020 г. Причина за моята молба е обявената на 

13.03.2020 г. извънредна епидемична обстановка във връзка с разпространението на 
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SARS-CoV2 (COVID19) и обявата, публикувана на сайта на ФНИ от 16.03.2020 г. Надявам 

се на Вашето разбиране, за да одобрите исканото удължение. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК установи, че промяната 

отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема 

уведомлението. След промяната, договор ДМ19/4 от 20.12.2017 г. с 2 месеца, служебно 

дадени от ФНИ, или общо 8 мес. /предходно удължение от 6 месеца до 20.06.2020/ до 

20.08.2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор ДМ19/4 от 20.12.2017 г. до 20.08.2020 г. 

 

3.2.5. Уведомление с вх. № 100101/68 от 17.06.2020 г. от проф. Борис Гълъбов, 

ръководител на договор ДН09/4 от 15.12.2016 г. на тема: „Механизми, катализ и 

реактивоспособност при органични реакции“, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. 

Относно: разрешение да се увеличи до 25 % възможността за разместване между 

отделните позиции в рамките на преките разходи по договор ДН09/4 от 15.12.2016 г. при 

спазване на всички ограничения съгласно договора. 

Обосновка: Причина за това е отпадането на участията в научни конференции, поради 

епидемията през настоящата година. Не се предлагат промени по отношение на 

възнаграждения за колектива на договора и за дълготрайни материали. Настоящите 

промени са в раздела за разходите на партньорската организация Институт по органична 

химия с Център по фитохимия на БАН.  

Прехвърля се сумата от 2780 лв. от разходи за командировки към разходи за 

материали и консумативи. Прилагам началния и актуализирания нов финансов план за 

втория етап па договора. 

Решение на ПНЕК: 

Уведомлението от ръководителя на договор ДН09/4 от 15.12.2016 г за преразпределение 

на средства за втория етап на договора достига до 25% , и в тази връзка комисията 

предлага ИС да вземе отношение по казуса. 
 

Решение на ИС: 

Изисква от ръководителя да обедини двата доклада с актуализиран финансов план, 

след което ИС ще вземе решение, като напомня, че прехвърляне на средства на 

партньорска организация не съответства на насоките. 

 

3.2.6. Уведомление с вх. № 100101/79 от 14.07.2020 г. от проф. Борис Гълъбов, 

ръководител на договор ДН09/4 от 15.12.2016 г. на тема: „Механизми, катализ и 

реактивоспособност при органични реакции“, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

Относно: промени спрямо предишното изменение на финансовия план с Протокол на 

ПНЕК от 21.04.2020 г. по договор ДН09/4 от 2016 г.  
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Обосновка: Уведомявам Ви за промени във Финансовия план за етап 2. налагащи се от 

променените условия и невъзможността за осъществяване на командировки, както и с 

оглед успешното реализиране на задачите от втория етап на работната програма. 

Промените са както в планираното за основния колектив от СУ, така и на партньорите от 

ИОХЦФ - БДИ. Съгласно полученото разрешението от ФНИ, промените са до 25 % от 

преките разходи, съгласно условията на договора. Правят се следните промени спрямо 

предишното изменение на финансовия план от 21.04.2020 г.: 

1/ Основния колектив от Химическия факултет на Софийски университет: 

Намаляват се с 1085.76 лв. разходите за материали и консумативи. 

2/ Съизпълнители от Института по органични химия с Център но фитохимия - БАН 

Прехвърлят се 1117.88 лв. от раздел „Командировки" към раздел „Разходи за 

материали, консумативи и други". От раздел „Разходи за материали, консумативи 

и други" на базовата организация се прехвърлят 1085.76 лв към същия раздел на 

П01. 

Приложения: променения и началния вариант на Финансовия план за втория етап 

на проекта. 

Решение на ПНЕК: 

Уведомлението от ръководителя на договор ДН09/4 от 15.12.2016 г за преразпределение 

на средства за втория етап на договора достига до 25% , и в тази връзка комисията 

предлага ИС да вземе отношение по казуса. 
 

Решение на ИС: 

Изисква от ръководителя да обедини двата доклада с актуализиран финансов план, 

след което ИС ще вземе решение, като напомня, че прехвърляне на средства на 

партньорска организация не съответства на насоките. 

 

3.2.7. Доклад с вх. № ФНИ-991 от 24.06.2020 г. от доц. д-р Биляна Костова, ръководител 

на договор КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. на тема: „Реконструкция на материалната 

култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската 

химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, Нов български университет (НБУ). 

Относно: 1. Промяна на финансовия план чрез прехвърляне на средства за следващ етап 

на проекта в размер не повече от 25% по договор КП-06-Н39/9 от 2019 г.  

Обосновка: 1. Заявената промяна във финансовия план е продиктувана от настъпилата 

кризисна ситуация във връзка с обявената в световен мащаб пандемия COVID19. 

В проекта е заложено закупуване на научна апаратура, чистото заплащане да се осъществи 

на два транша - един през първия етап и един през втория етап на проекта. Настъпилите 

икономически трудности в световен мащаб могат да доведат до проваляне на обществена 

поръчка с подобни параметри. Икономически трудности вероятно ще има и в България, 

което ще наложи преразпределяне и пренасочване на средства, а това може да доведе до 

липса на финансиране на втория етап от проекта. 

За да не бъде допусната възможността за неизпълнение на проекта и финансови загуби, е 

необходимо да бъдат направени изменения във финансовия план и работната програма на 

проекта поради промяна в стратегията за закупуване на предвидената апаратура, а 

именно: закупуване на апаратурата в единия от двата етапа на проекта чрез нейното 

цялостно изплащане в единия от етапите. 
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Във връзка с определените граници за промяна на бюджет и работна програма от 

нормативните документи на Фонд „Научни изследвания“ е избрано закупуване на 

апаратура през втория етап от проекта чрез еднократно заплащане. 

Прехвърляне на средства от преките допустими разходи от една към същата група 

допустими преки разходи от един етап в друг (при това прехвърляне е спазено 

съотношението между отделните групи допустими разходи, заложено в насоките на 

конкурса) както следва: 

- от т. 1 Разходи за персонал - прехвърлят се 200 лв. от втори към първи етап на 

проекта, като първоначално заложената сума от 32 400.00 лв. не се променя. 

- от т. 2 Разходи за командировки - прехвърлят се 8800.00 лв. от втори към първи 

етап на проекта, като първоначално заложената сума от 17 600.00 лв. не се променя. 

- от т. 3. Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, включително 

апаратура - от първи етап на проекта се прехвърлят 12 700 лв. към същото перо от втори 

етап.  

Оставащите 13 800 лв. в първи етап представляват 25% от преките допустими 

разходи, като се планира те да бъдат усвоени през втория етап. Първоначално заложената 

сума от 53 000.00 лв. не се променя. 

- от т. 4. Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта - 

от втори етап към първи етап се прехвърлят 2900.00 лв., като първоначално заложената 

сума от 5800.00 лв. не се променя,  

- от т. 5. Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта. - от втори към първи етап се прехвърлят 800 лв., като 

първоначално заложената сума от 1600.00 лв. не се променя. 

След описаното по-горе прехвърляне на средства, в „разходи за ДМА и ДНМА“ в първия 

етап ще има 13 800 лв. което е точно 25% от преките допустими разходи за първи етап. 

Приложения:  

1.Оригинален финансов план към договора. 

2.Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК: 

1. Уведомлението от ръководителя на договор КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. за 

преразпределение на средства за втория етап на договора достига до 25% , и в тази връзка 

комисията предлага ИС да вземе отношение по казуса. 
 

Решение на ИС: 

Не приема прехвърляне на средства между двата етапа на проекта по договор КП-

06-Н39/9 от 2019 г., тъй като противоречи на ПФНИ. 

 

 

3.3. Доклад с вх. № 94ММ/56 от 16.07.2020 г . от проф. Мариела Оджакова –

председател на ПНЕК по Биологически науки относно разглеждане на доклади 

от ръководители на договори: 

 

3.3.1. Доклад с вх. №ФНИ-450 от 16/04/2020 г. от гл. ас. д-р Христина Димитрова, 

ръководител на договор КП-06-М31/1 от 10.12.2019 г., на тема: „Кристализация 

на Алцхаймер ДНК промоторни секвенции на амилоид прекурсорния (APP) ген 
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с Тиофлавин Т и други флуоресцентни маркери”, базова организация - Институт 

по минералогия и кристалография – БАН. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с 12 /дванадесет/ месеца. 

Обосновка: Във връзка с Чл. 14 /1/ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за прилагане на 

процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, поради предстоящото ми излизане в 

майчинство, което ще доведе до забавяне на изпълнението на работната програма на 

проекта, се налага да изискам удължаване на срока за изпълнение на проекта, който 

според Чл. 3 от така подписания договор № КП-Об- МЗ 1/1 от 10.12.2019г„ се 

сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването 

му и се изпълнява и отчита на един етап. В конкретният случай, не бих могла да 

предложа свой пълноценен заместник от участниците в проекта, тъй като в него освен 

мен в качеството ми на ръководител, са вписани млади специалисти (един студент, 

един докторант и един все още не защитил докторска степен млад учен), чиято роля 

в проекта е по-скоро с обучителна цел. Поради горе изложените мотиви, моля за 

удължение на срока на договора с максималния допустим срок по Чл. 14 /6/ от 12 

месеца. 

 Към настоящото уведомление прилагам копие от болничен лист № 

Е20200637487 и се ангажирам своевременно да предоставя Акт за раждане и други 

съпътстващи документи, доказващи настъпилите промени в обстоятелствата, веднага 

след тяхното издаване от съответните органи 

Решение ПНЕК:  

ПНЕК по Биологически науки приема удължаване на срока за отчитане на договор КП-

06-М31/1 от 10.12.2019 г. с 12 /дванадесет/ месеца до 10.12.2022 г., които ще влязат в 

сила след изтичане на двата месеца удължаване, отпуснати от ФНИ във връзка с 

извънредното положение в Република България заради COVID-19, което е в съответствие 

с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ.  

ПНЕК предлага да се сключи допълнително споразумение.  

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор КП-М31/1 от 10.12.2019г с 12 

/дванадесет/ месеца до 10.12.2022, като се сключи допълнително споразумение. 

 

3.3.2. Доклад с вх. № 0903/37 от 12/05/2020 г. от проф. д-р Рени Калфин, ръководител 

на договор ДН 01/4 от 16.12.2016 г., на тема: „Анализ на човешкия кръвно-групов 

микробиом при здрави лица“, базова организация - Институт по невробиология – 

БАН. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с 10 /десет/ месеца.  

Обосновка: Във връзка с извънредното положение заради епидемията от COVID-19, 

Фонд „Научни изследвания“ удължи с 2 месеца срока за изпълнението на текущите 

етапи на проекти. По този начин срокът за приключването на втория етап на ДН -01-

4/16.12.2016 г. стана 06.08.2020 г. Поради необходимостта за извършване на геномно 

секвениране, анализ на получените резултати и тяхното оформяне в научни 

публикации, моля срокът за изпълнението на втория етап на договор ДН-01-

4/16.12.2016 г. да бъде удължен допълнително с още 10 месеца и да стане 06.06.2021 

г. 
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Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки приема удължаване на срока за отчитане на договор ДН-

01-4/16.12.2016 г. с 10 /десет/ месеца, които ще влязат в сила след изтичане на двата 

месеца удължаване, отпуснати от ФНИ във връзка с извънредното положение в Република 

България заради COVID-19, което е в съответствие с Вътрешните правила за прилагане 

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор ДН 01/4 от 16.12.2016 г с 10 /десет/ месеца 

до 06.06.2021, като се сключи допълнително споразумение, които ще влязат в сила 

след изтичане на двата месеца служебно отпуснати от ФНИ във връзка с 

извънредното положение в Република България заради COVID-19. 

 

3.3.3. Доклад с вх. №0903/41 от 20/05/2020 г. от гл. ас. д-р Росица Милчева, 

ръководител на проект ДН-01/16 от 20.12.2016 г., на тема: „Сиалилирането в 

скелетната мускулатура и неговата роля в процеса на развитие на поддържащата 

клетка (Nurse cell) на паразитния нематод Trichinella spiralis ” , базова 

организация - Институт по Експериментална морфология, Патология и 

Антропология с Музей - Българска Академия на Науките. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с 10 /десет/ месеца.  

Обосновка: Най-учтиво моля Вас и членовете на постоянната научно-експертна 

комисия по Биологически науки за удължаване на срока за изпълнение на проекта с 

10 (десет) месеца. Причините за исканото удължение са:  

1. Технически препятствия при изпълнение на част от поставените задачи, които 

са с ключово значение за научната стойност на проекта, а именно - идентифициране 

на белтъци, носещи алфа- 2,6- и алфа-2,3-сиалилирани олигозахаридни компоненти 

в напречно-набраздена мускулна тъкан. 

2. Невъзможност за усвояване на средства по перо “Командировки” заради 

официално отложени за следващата година планирани конференции във връзка с 

въведените ограничения и противоепидемични мерки в световен мащаб.  

В случай на съгласие за удължаване на срока за изпълнение на проекта, 

крайният отчет ще бъде представен до 20.07.2021 година.  

Със съгласието на Директора на ИЕМПАМ-БАН проф. д-р Светлозара 

Петкова. 

Решение ПНЕК: 

ПНЕК по Биологически науки приема удължаване на срока за отчитане на договор ДН-

01/16 от 20.12.2016 г., с 10 / десет/ месеца, които ще влязат в сила след изтичане на двата 

месеца удължаване, отпуснати от ФНИ във връзка с извънредното положение в Република 

България заради COVID-19, което е в съответствие с Вътрешните правила за прилагане 

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ.  
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор ДН-01/16 от 20.12.2016 г с 10 /десет/ 

месеца до 20.06.2021 г., като се сключи допълнително споразумение, които ще 

влязат в сила след изтичане на двата месеца служебно отпуснати от ФНИ във 
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връзка с извънредното положение в Република България заради COVID-19. 

 

 

3.4. Доклад с вх. № 94ЙЙ/6 от 09.07.2020 г . от проф. Йордан Кортенски – 

председател на ПНЕК по Науки за Земята относно разглеждане на отчети и 

доклади от ръководители на договори: 

 

3.4.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен 

етап от изпълнението на договор ДМ04/1 от 2016 г. на тема: „Характеристика на 

слоя на смесване над градска зона“ с ръководител гл. ас. д-р Венцислав Цветанов 

Данчовски, СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000лв. 

Преведени средства: 20 000лв. 
Неизразходвани средства: 1 065.86 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 18 934.14 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 1 

 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 ДМ04/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер 

на 18 934.14 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 065.86 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ04/1 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДМ04/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 18 934.14 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 065.86 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДМ04/1 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 
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3.4.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен 

етап от изпълнението на договор ДМ04/2 от 2016 г. на тема: „Металогенен 

потенциал на Западно Средногорие: Геоложка, петроложка и минераложка 

характеристика и типове хидротермално променени скали на рудопроявления 

Гургулятски камък, Клисура, Пищене, Златуша и Круша“ с ръководител гл. ас. д-р 

Ралица Събева, СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 042.91 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 14 957.09 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 (+ 2 студенти) 

Брой млади учени в проекта: 1 (ръководител на проекта) 

Брой научни публикации (общо): 1 (кратък абстракт на престижна конференция) 

 От тях с импакт фактор: няма 

 От тях с импакт ранг: няма 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „добър“ на 

научната част по договор ДМ04/2 от 2016 г. При оценяване на проекта са взети предвид 

възникналите обстоятелства, поради които публикационната дейност е слаба. Като има 

предвид качеството на извършените изследвания, ПНЕК препоръчва отпечатването им 

след приключване на проекта. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер 

на 14 957.09 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 042.91 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ04/2 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и след проведено гласуване, с 8 

гласа „за“ ИС приема оценка „задоволителен“ на научната част по договор 

ДМ04/2 от 2016 г., поради слаба публикационна дейност. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 14 957.09 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 042.91 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДМ04/2 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 

 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 29/24.07.2020 
 

  15 
 

3.4.3. Доклад с Вх. № 0905/11 от 12.05.2020 г. от проф. Емил Ботев, ръководител на 

договор ДН14/1 от 2017 г., на тема „Изследване на измененията в някои геофизични 

полета предшестващи появата на земетресения в района на Балканите“, базова 

организация Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и отказ от Мария Филипова – бивш 

служител на департамент „Сеизмология“ на НИГГГ - БАН като член на колектива, като 

на нейно място да бъде включен гл. ас. д-р Емил Илиев Ойнаков. 

Обосновка: Промяната се налага поради промяна в местоработата на Мария 

Филипова. 

Приложени са: 

 Заявление от Мария Филипова за освобождаването й от проекта. 

 Молба от гл. ас. д-р Емил Илиев Ойнаков за включването му в проекта, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН14/1 от 2017 г. 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Науки за Земята приема да бъде освободена Мария Филипова като участник в 

научния колекткив по договор ДН14/1 от 2017 г., като на нейно място да бъде включен 

гл. ас. д-р Емил Илиев Ойнаков. 
 

Решение на ИС: 
Приема да бъде освободена Мария Филипова като участник в научния колекткив 

по договор ДН14/1 от 2017 г., като на нейно място да бъде включен гл. ас. д-р Емил 

Илиев Ойнаков. 

 

3.4.4. Доклад с Вх. № ФНИ-579 от 14.05.2020 г. от д-р инж. Красимира Антонова 

Тончева, ръководител на договор КП-06-ОПР03/4 от 2018 г., на тема 

„Изследване условията на синтез и свойствата на цветни петрургични 

материали на база седиментни и метаморфни скали.”, базова организация 

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

аеродинамика  „Акад. Ангел Балевски”, БАН.  

Относно: Уведомление за преразпределяне на средства във финансовия план за 

първия етап на договора и прехвърляне финансови средства, както следва: 

 534.95 лв. от перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението 

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

разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

 1 200.00 лв. от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за 

персонал“. 

Обосновка: Промяната се извършва поради недостиг на средства по перо „Разходи 

за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта“ и поради максимално изразходване на средствата по перо 

„Разходи за персонал“.  

В противоречие с Насоките за конкурса заедно със сумата от 1 200 лв., която се 

прехвърля към перо „Разходи за персонал“ общата сума за възнаграждения на екипа 
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на проекта става 16 650 лв., което е 30.16 % от преките допустими разходи за първия 

етап на договора (55 200 лв.) и надвишава лимита от 30 %. С доклад с вх. № ФНИ-

1127 от 02.07.2020 год. ръководителят уведомява, че средствата са усвоени и 

финансовия отчет за първия етап на проекта вече е изготвен и готов за предаване.  

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Науки за Земята приема уведомлението, като средствата, които надвишават 

допустимите разходи по перо „Разходи за персонал“ трябва да бъдат за сметка на 

средствата за втория етап на договора. 
 

Решение на ИС: 
Отлага решението по доклада до разглеждане на научния и финансов отчет за 

първия етап на договора. 

 

3.5. Доклад с вх. № 94ЙЙ/8 от 20.07.2020 г . от проф. Йордан Кортенски – 

председател на ПНЕК по Науки за Земята относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори: 

 

3.5.1. Доклад с Вх. № ФНИ-1259 от 15.07.2020 г. от проф. дгн Петър Гочев Марчев, 

ръководител на договор КП-06-Н24/3 от 2018 г., на тема „Суперерупция в 

Родопския масив и нейното въздействие върху еоцен-олигоценските глобални 

климатични промени“, базова организация Геологически институт, БАН.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 2 (два) месеца служебно, съгласно 

решение на ИС и 6 (шест) месеца допълнително до 08.02.2021 г.  

Обосновка: Удължаването се налага във връзка със забавената аналитична работа по 

проекта поради пандемията от COVID-19. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Науки за Земята 

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките 

за конкурса и приема уведомлението, като предлага на ИС да бъде сключено 

допълнително споразумение съгласно ПФНИ. След промяната договор КП-06-Н24/3 

от 2018 г.се удължава с 8 месеца до 08.02.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срокът на договор КП-06-Н24/3 от 2018 г. с 8 месеца 

до 08.02.2021 г., като се сключи допълнително споразумение съгласно ПФНИ.  

 

 

3.6. Доклад с вх. № 94ДД/23 от 16.07.2020 г . от проф. Дамянка Гетова – 

председател на ПНЕК по Медицински науки относно разглеждане на отчети по 

договори: 

 

3.6.1. Повторно обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за 

първия етап от изпълнението на договор ДН13/9 от 2017 г. на тема: 

„Цианопрокариоти - нов потенциален рисков фактор за злокачествени 
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заболявания в България“ с ръководител доц. Д-р Благой Узунов, Софийски 

университет "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: 5 149.79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

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): 6  

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 5 

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 54850.21 лв.. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв. 

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

60000.00лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 5149.79 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 ДН13/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/71, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 54850.21 лв., и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН13/9 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5149.79 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

 

3.7. Доклад с вх. № 94ДД/22 от 16.07.2020 г . от проф. Дамянка Гетова – 

председател на ПНЕК по Медицински науки относно разглеждане на отчети по 

договори и доклади от ръководители на договори: 
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3.7.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор ДН13/8 от 2017 г. на тема: „Идентифициране на 

биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни 

стволови клетки при ставно протезиране“ с ръководител Доц. д-р Милена 

Сергеева Мурджева-Андонова, ИБИР-БАН. 
 

Изпълнение на проект в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% 

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв. 

Преведени средства: 60000 лв. 

Неизразходвани средства: 25352.09 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 34647.91 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой участия в научни форуми: 3 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки на рецензентите, ПНЕК приема „много добра“ 

оценка на научната част по договор ДН-13/8 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЕЕ/45 от 12.12.2019г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 34647.91 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН-13/8 от 2017г в 

размер на 60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 25352.09 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН13/8 от 2017 г. 

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

средства в размер на 25352.09 лв., след което ще вземе решение за финансиране 

на втория етап. 

 

3.7.2. Повторно обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за 

първия етап от изпълнението на договор ДН13/13 от 20.12.2017 г., на тема: 

„Фармакогеномика и имунологичен толеранс при органна трансплантация: от 

механизмите към персонализираната медицина“, МУ-София, във връзка с  

доклад с вх. № 100121/15 от 24/06/2020 г. от проф. д-р Елисавета Наумова, 

ръководител на на договора относно изискани от ИС допълнителни документи 

в Протокол на ИС №11/28.02.2020г. 
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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: 1 264.06 лв. 

            Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 735,94 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 докторант . 

Брой млади учени в проекта: 3 (1 студент и 2 постдокторанти). 

Брой научни публикации (общо): 1. 
         От тях с импакт фактор: 0 

         От тях с импакт ранг: 0. 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „добра“ оценка на 

научната част по договор ДН 13/13 от 2017 г. 

2. ПНЕК приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор (№ 0270), вх. №94РР/36 от 22.07.2019 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 58 735,94 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 13/13 от 2017 г. в 

размер на 60 000 лв., предвид приложените допълнителни разяснения от 

ръководителя на проекта. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 1 264.06 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и ниската публикационна 

активност, ИС приема „Задоволителна” оценка на научната част по договор № 

ДН 13/13 от 2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор (№ 0270), вх. №94РР/36 от 22.07.2019 г., че разходите 

по договора са признати и законосъобразни в размер на 58 735,94 лв. и сума 

на непризнатите разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор № ДН 13/13 от 2017 г. в размер 

на 42 000 лв. (60 000 лв. х 0,7) , като бъде сключено допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 264.06  лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

3.7.3. Доклад с вх. № ФНИ-895 от 10/06/2020 г. от доц. д-р Светла Данова, 

ръководител на проект по договор КП-06-ОПР-03/16 от 2018 г., на тема: 

„Пробиотици и здраве: механизми на полезно действие при подбрани български 

щамове млечно кисели бактерии“, базова организация: Институт по 

микробиология „Стефан Ангелов“ БАН. 

Относно: Промяна на научен колектив. 

Обосновка: С настоящето писмо моля да бъде приета промяна в състава на екипа 

изпълняващ проект КП06-ОПР 03/16 на тема: „Пробиотици и здраве: Механизми на 
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полезно действие при подбрани български щамове МКБ“ финансиран от ФНИ, както 

следва: 

1. докторант Юлия Георгиева Пецева - Прекъсва участието си в колектива 

считано от 01.02.2020 г поради изтичане на срока на редовната и докторантура. 

Отчислена с право на защита през м. Юли 2019 г. От м. Януари 2020 г. работи на 

друго място, поради което няма възможност да осъществява задачи по проекта. 

2. млад учен - Савина Дамянова Георгиева - студент бакалавър, назначена за 

лаборант ( на 4 ч) в лабораторията „Генетика на МКБ и Пробиотици“ в ИмикБ с р -л 

доц. Светла Данова. Същата ще разработва дипломна работа в летен семестър на 

акад. 2019/2020 г по тема свързана с експерименталните задачи на Проекта  

Тези промени са съгласувани с членовете на колектива, удостоверено с 

подписите на всички участници, приложени към настоящето писмо. В програмата на 

проекта е предвидено включването на студенти с цел обучение, приемственост и 

бъдещо развитие на млади учени. Прилагаме попълнени CV на Савина Георгиева във 

формите на ФНИ за проекта . Приложение: 

 Съгласие на ръководителя на базовата организация 

 Заявление от напускащия член на колектива 

 Заявление от новия член на колектива 

 Съгласие подписано от всички членове на научния колектив  

 Научна и лична биография на новия член на колектива 

 Програма по работни пакети 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК по Медицински науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, установи, 

че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и насоките за конкурса и 

приема промяната в научния колектив и ще я внесе за разглеждане от ИС. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната в научния колектив по договор КП06-ОПР 03/16 от 2018 г., 

като освобождава докторант Юлия Георгиева Пецева и включва млад учен - 

Савина Дамянова Георгиева в Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ 

БАН. 

 

3.7.4. Доклад с вх. № ФНИ-30 от 10/01/2020 г. от проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм, 

директор на Националния център по заразни и паразитни болести. 

Относно: Смяна на ръководителя на проект № КП-06-ОПР 03/15 от 19.12.2018 г, доц. 

Анна Курчатова, и промяна в състава на научния колектив на проект по договор № КП-

06-ОПР 03/15 от 19.12.2018 г. на тема: „Детските имунизации: предизвикателство за 

съвременното българско общество“, базова организация: „Национален център по заразни 

и паразитни болести (НЦЗПБ), партньорска организация СУ „Св. Климент Охридски“ 

(Изследователски център по социални науки към катедра „Социология“ - ИЦСН) 

Обосновка: Поради продължително заболяване на ръководителя на проект по договор КП-06-

ОПР 03/16, доц. Анна Курчатова и след обсъждане с научния колектив на проекта, както 

и съгласуване с ръководителя на базовата организация проф. Кантарджиев, проф. дфн 
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Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, като ръководител на 

партньорската организация се взема решение гл. ас. Савина Стоицова да замени доц. 

Анна Курчатова, дм, като ръководител на проекта. Гл. ас. д-р Савина Стоицова е 

включена в научния колектив при подаване на проектното предложения и отговаря на 

условията за ръководител на проект. Опитът й в предходни подобни проекти, описан 

подробно в предложението за проекта, и активното й участие в проектните дейности като 

ръководител на работен пакет 1 и научен координатор, са доказателство за наличието на 

квалификации, умения и опит, с които да може успешно да ръководи проекта в бъдеще. В 

този смисъл са спазени изискванията по чл. 74(2) на Правилника на фонд „Научни 

изследвания“. 

Научният колектив предлага включването на Ивона Данова, докторант в НЦЗПБ, 

в екипа на проекта. Предложението за прекратяване на участието на доц. Анна Курчатова 

и включването на Ивона Данова е утвърдено от мен като ръководител на базовата 

организация и от проф. дфн. Анастас Герджиков като ръководител на партньорската 

организация. В този смисъл са спазени изискванията по чл. 74 (1) на Правилника на фонд 

„Научни изследвания“ 

Решение на ПНЕК:  

ПНЕК по Медицински науки приема предложената променя за смяна на научния 

ръководител доц. Анна Курчатова с гл. ас. д-р Савина Стоицова. Внася за разглеждане от 

ИС за окончателно решение. 
 

Решение на ИС: 

Приема гл. ас. д-р Савина Стоицова да замени доц. Анна Курчатова, дм, като 

ръководител на проект КП-06-ОПР 03/15 от 2018 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение, и включването на Ивона Данова, докторант в 

НЦЗПБ, в екипа на проекта. 

 

 

3.8. Доклад с вх. № 94ММ/61 от 23.07.2020 г . от проф. Матилда Александрова – 

председател на ПНЕК по Обществени науки относно разглеждане на отчети по 

договори и доклади от ръководители на договори: 

 

3.8.1. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втория етап от изпълнението на 

договор ДФНИ К02/10 от 12.12.2014 г. на тема: „Център по локализиране и 

експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на 

пространствения анализ и археометрията – SARCHUS AIR“, ръководител: проф. дин 

Иван Бонев Гацов; базова организация: НБУ. 

Данни за изпълнението на втори етап на проекта:  

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК: 
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1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК по ОН приема много добра оценка 

на научната част на проект по договор № ДФНИ К02/10 от 2014 г. 

2. ПНЕК по ОН предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор № 

ДФНИ К02/10 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

На основание дадените оценки от рецензентите и ПНЕК, ИС приема „Много 

добра“ оценка на научната част за втория (окончателен) етап по договор ДФНИ 

К02/10 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен).  

 

3.8.2. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втория етап от изпълнението на 

договор ДФНИ К02/11 от 12.12.2014 г. на тема: „Създаване и управление на 

специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на 

сценичните и екранните изкуства“, ръководител: проф. дн Мирослав Иванов Дачев; 

базова организация: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 

Данни за изпълнението на втори етап на проекта: 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 0 

  От тях с импакт фактор: 0 

  От тях с импакт ранг: 0 

Организирани научни форуми: 2 бр. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК по ОН приема много добра оценка 

на научната част на проект по договор № ДФНИ К02/11 от 2014 г. 

2. ПНЕК по ОН предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор № 

ДФНИ К02/11 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

Отлага вземането на решение за научната оценка от изпълнението на втория и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДФНИ К02/11 от 12.12.2014 г., като 

изисква от ръководителя на проекта да представи допълнителна информация за 

публикациите и научните резултати от проекта, описани в научния отчет, за следващо 

заседание на ИС. 

 

3.8.3. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втория етап от изпълнението на 

договор ДФНИ К02/15 от 12.12.2014 г. на тема: „Създаване на специализирана 

електронна библиотека за изследване и идентифициране на художествени артефакти с 

цел опазване на българското културно наследство“ и Допълнително споразумение от 

14.11.2016; ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска, Институт по органична химия 

с ЦФ, БАН. 

Данни за изпълнението на втори етап на проекта: 

Брой докторанти в проекта: 1 
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Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 20  

  От тях с импакт фактор: 4 

  От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 14 
 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК по ОН приема много добра оценка 

на научната част на проект по договор № ДФНИ К02/15 от 2014 г. 

2. ПНЕК по ОН предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор № 

ДФНИ К02/15 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

На основание дадените оценки от рецензентите и ПНЕК, ИС приема „Много 

добра“ оценка на научната част за втория (окончателен) етап по договор ДФНИ 

К02/15 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен).  

 

3.8.4. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втория етап от изпълнението на 

договор ДФНИ К02/17 от 13.12.2014 г. на тема: „Разработване на концептуален модел 

на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностно и 

общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия 

живот”, ръководител: проф. д-р Евгени Кирилов Велев; базова организация: УниБИТ. 

Данни за изпълнението на втория етап на проекта: 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 10  

  От тях с импакт фактор: 0 

  От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 9 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК по ОН приема задоволителна 

оценка на научната част на проект по договор № ДФНИ К02/17 от 2014 г. 

2. ПНЕК по ОН предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор № 

ДФНИ К02/17 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

На основание дадените оценки от рецензентите и ПНЕК, ИС приема 

„Задоволителна“ оценка на научната част за втория (окончателен) етап по 

договор ДФНИ К02/17 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен).  

 

3.8.5. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втория етап от изпълнението на 

договор ДФНИ К02/19 от 13.12.2014 г. на тема: „Културно наследство в миграция. 

Модели на консолидация и институционализация на българ-ските общности в 
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чужбина”, ръководител: доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев; базова организация: 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН. 

Данни за изпълнението на втори етап на проекта: 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 19 

  От тях с импакт фактор: 0 

  От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 9 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК по ОН приема много добра оценка 

на научната част на проект по договор № ДФНИ К02/19 от 2014 г. 

2. ПНЕК по ОН предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор № 

ДФНИ К02/19 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

На основание дадените оценки от рецензентите и ПНЕК, ИС приема „Много 

добра“ оценка на научната част за втория (окончателен) етап по договор ДФНИ 

К02/19 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен), като 

препоръчва на ръководителя да популяризира резултатите от проекта.  

 

 

3.9. Доклад с вх. № 94ММ/60 от 22.07.2020 г . от проф. Милена Кирова – председател 

на ПНЕК по Хуманитарни науки относно разглеждане на отчети и доклади от 

ръководители на договори: 

 

3.9.1. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втори етап от изпълнението 

на договор ДФНИ_КО2/13  от  2014 г. ( „Огънят в  древността, зарегистриран в 

археологическите  останки  и  почвите – магнитни изследвания в полза на археологията и 

почвознанието“) с ръководител проф. дфн Даниела Йорданова, базова организация: 

Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН и във връзка с 

доклад за фактически констатации вх. №94ФФ/86 от 30.07.2018 г. 

Данни за изпълнението на втория етап на проекта: 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях в списания с импакт фактор: 6  

От тях в списания с импакт ранг: 2 

Общ брой изнесени доклади на научни форуми: 23 (10 от които постери) 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка (по 

шестобалната система) на научната част на проект по договор ДФНИ КО2/13 от  2014 г. 

(„Огънят в  древността, зарегистриран в археологическите останки и почвите – магнитни 

изследвания в полза на археологията и почвознанието“). 
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2. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор ДФНИ 

КО2/13 от  2014 г. 
 

Решение на ИС: 

На основание дадените оценки от рецензентите и ПНЕК, ИС приема „Много 

добра“ оценка на научната част за втория (окончателен) етап по договор ДФНИ 

К02/13 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 

 

3.9.2. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втория етап от изпълнението 

на договор ДФНИ К02/9 от 2014 г. на тема: „Българският ХХ век в изкуствата и 

културата“ с ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, базова организация: 

Институт за изследване на изкуствата – БАН и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №94ФФ/1 от 8 януари 2019 г. 

Данни за изпълнението на втория етап на проекта: 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 55  

  От тях с импакт фактор: 5 

  От тях с импакт ранг: 14 

Брой участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект №ДФНИ К02/9 от 2014 г. 

2. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор № 

ДФНИ К02/9 от 2014 г. 

 

Решение на ИС: 

На основание дадените оценки от рецензентите и ПНЕК, ИС приема „Отлична“ 

оценка на научната част за втория (окончателен) етап по договор ДФНИ К02/9 

от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 

 

3.9.3. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втория етап от изпълнението 

на договор ДФНИ-К02/16 от 2014 г. на тема: „Трансформации на местните 

селскостопански практики в условията на европеизация и глобализация“ с 

ръководител доц. Д-р Петър Г. Петров, базова организация: ИЕФЕМ  към БАН (в 

сътрудничество с Институт по биоразнообразие и еко системни изследвания, БАН)  

и във връзка с Доклад за фактически констатации вх. № 94ФФ/2 от 11. 01. 2018 г. 

 

Данни за изпълнението на втори етап на проекта: 

Брой на всички участници в проекта: 11 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой постдокторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 25. Между тях 8 публикувани, 13 под печат 

и 4 предадени за печат  
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От тях с импакт фактор: няма  

От тях с импакт ранг: няма  

Брой участия в научни форуми: изнесени са 26 доклада, 5 от тях на 

конференции в чужбина. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите (както и на личните впечатления на 

докладчика) ПНЕК приема много добра оценка (по шестобалната система) на научната 

част на проект по договор ДФНИ-К02/16 от 2014 г. 

2. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор ДФНИ-

К02/16 от 2014 г. 
 

Решение на ИС: 

На основание дадените оценки от рецензентите и ПНЕК, ИС приема „Много 

добра“ оценка на научната част за втория (окончателен) етап по договор ДФНИ 

К02/16 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 

 

3.9.4. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втория етап от изпълнението 

на договор ДФНИ-К02/8 от 12.12.2014 г. на тема  „Пътищата на балканските зографи 

и поствизантийското художествено наследство в България“ с ръководител проф. д-

р Бисерка Пенкова, базова организация: Институт за изследване на изкуствата и във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ФФ/89 от 04.09.2018 г. 

 

Данни за изпълнението на втория етап на проекта: 

Брой докторанти в проекта: 2 (и двамата са защитили преди края на проекта) 

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 14 

  От тях с импакт фактор: 1 (Web of science) 

  От тях с импакт ранг: няма  

Брой участия в научни форуми: 2 (един семинар и една кръгла маса) 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор ДФНИ К 02/8 от 12.12.2014 г. 

2. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор № 

ДФНИ К02/8 от 2014 г. 
 

Решение на ИС: 

На основание дадените оценки от рецензентите и ПНЕК, ИС приема „Добра“ 

оценка на научната част за втория (окончателен) етап по договор ДФНИ К02/8 

от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 

 

3.9.5. Доклад за проект по договор ДН20/7 от 2017 г. на тема: „Дендрохронология -

създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство 

на Балканите“, Национален археологически институн с музей при БАН 

Относно: Справка за публикационната дейност за първия етап на проекта. 
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Обосновка: Справката е изпратена по настояване на ИС и ПНЕК по ХН, за да се 

удостовери публикационната дейност на екипа за първия етап от изпълнението на 

проекта. От справката става видно, че през този етап има две излезли от печат статии – в 

сп. Dendrochronologia и в Сборник, посветен на 150 години БАН, а именно: 

1. Zafirov, N.. М. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. 

Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in 

Pirin Mountains, Bulgaria. Dendrochronologia, vol. 61, article 125703, doi. 

10.1016/j.dendro.2020.125703. 

2. Димитров Д. П. 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод 

през 19’™ и 20™ век. Сборник доклади 150 години Българска академия на науките, 

София, 129-138. 

Решение на ПНЕК: 

След като и последното условие за приемане на научния и финансов отчет по договор 

ДН20/7 от 2017 г., а именно – удостоверение за наличие на научни публикации по темата 

на проекта, вече е налице, ПНЕК по хуманитарни науки препоръчва на ИС на ФНИ да 

потвърди добрата оценка за изпълнението на първия етап от проекта. 

Прилагаме отново доклад за научните постижение в изпълнение на първия етап от 

проекта: 

Договор №: ДН 20/7 от 2017 г.  

Тема: Дендрохронология – създаване на хилядолетни скàли за датиране на материалното 

културно наследство на Балканите  

Ръководител: доц. д-р Христо Попов  

Етап на изпълнението: първи 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 114 964 лв.  

Преведени средства: 57 482 лв.  

Неизразходвани средства: 16 054.75 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 41 427.25 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 3 

 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по хуманитарни науки предлага на ИС на ФНИ да приеме оценка ДОБРА за 

изпълнението на първия етап от работата по проекта, както и да одобри прехвърляне на 

допустимите от Правилника 25% спестени средства от допустимите преки разходи за 

работата през първия етап. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „добър“ на 

научната част по договор ДН20/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 41 427.25 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 
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3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН20/7 от 2017 г. в размер на 

57 482 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Частта от сумата на неизразходваните средства в размер на 25% от преките 

допустими разходи за първия етап на проекта да бъде прехвърлена за втория 

етап. 

 

 

3.9.6. Доклад с вх № 0909/32 от 15.7.2020 г. от проф. д-р Милена Борисова Божикова, 

ръководител на проект по договор ДН10/6 от 2016 г. на тема: „Съвременна 

музикална композиция, теория и философия“, Институт за изследване на изкуствата. 

Относно:Удължаване на срока на договора с 5 месеца до 15.12.2020 г. 

Обосновка: Молба да бъде удължен срокът за приключване на проекта до 15 декември 

2020 г., тъй като е отпаднал планиран уъркшоп в Дания. Музиковедският симпозиум в 

рамките на Фестивала „Варненско лято“ също върви към отлагане, както и свързаните с 

него пътувания на екипа. 

Възможността за това удължаване фигурира сред решенията на ПНЕК по ХН в протокол 

11/12 юни 2020, когато бяха обсъдени поредица от възможни и невъзможни искания по 

този проект.  Привеждам решение от този протокол: 

Предложение 2. Проектът вече е ползвал удължение от 7 месеца за втория етап. Като 

се добавят двата месеца, дадени поради новата ситуация, ръководителката може да 

поиска второ удължение в рамките на 5 месеца, т.е. до 15 дек. 2020. 

Решение на ПНЕК: 

По договор ДН10/6 от 2016г. ПНЕК предлага на ИС да удовлетвори молбата за 

удължаване на срока на договора с 5 месеца до 15. 12. 2020 г.. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор ДН10/6 от 2016г с 5 месеца до 15.12. 2020 

г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

3.9.7. Доклад с вх № ФНИ-945 от 22.6.2020 г.г. от доц. д-р Ани Антонова Бурова, 

ръководител на договор КП-06-Н40/7 от 2019 г. на тема: „Преходът след 1989 г. – 

интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в 

съвременната българска литература“, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. 

Относно: Аргументирано напускане на четирима колеги от колектива, изпълняващи 

проекта, и замяната им с други четирима изследователи. Приложени са всички 

необходими за случая документи и съгласувания, подписани надлежно от лицата, които 

трябва да сторят това. 

Обосновка: Научният колектив на проекта напускат доц. д-р Поеми Асенова Стоичкова- 

Иванова, гл. ас. д-р Надежда Ангелова Стоянова, д-р Владимир Димитров Игнатов, Мария 

Георгиева Русева. Промяната се извършва по желание на посочените членове на 

колектива, както и поради отчисляване от докторантура на Мария Русева. 

Към научния колектив на проекта се присъединяват - доц. д-р Борис Владимиров 

Минков, гл. ас. д-р Галина Димитрова Георгиева, д-р Бистра Петрова Величкова, 

докторант Ванеса Иво Андонова. 
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Четиримата напуснали проекта посочват сред аргументите да вземат това решение 

прекомерното им натоварване с библиографска работа по проекта, която да свършат за 

кратко време. Според тях това би могло да стане само за сметка на качеството. Опитали 

са се да убедят своите колеги да определят по-продължителен срок за извършване на 

работата, но безуспешно. Натъкнали са се освен това на липса на толерантност и екипност 

от страна на останалите членове на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

По договор КП-06-Н40/7 от 2019г. ПНЕК приема за основателни аргументите на 

напускащите екипа по проекта, както и допълването на колектива с посочените нови 

имена, които са привлечени според изискванията на Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-Н40/7 от 2019 г., както 

следва: напускат -  доц. д-р Поеми Асенова Стоичкова- Иванова, гл. ас. д-р Надежда 

Ангелова Стоянова, д-р Владимир Димитров Игнатов, Мария Георгиева Русева, 

включват се - доц. д-р Борис Владимиров Минков, гл. ас. д-р Галина Димитрова 

Георгиева, д-р Бистра Петрова Величкова, докторант Ванеса Иво Андонова. 

  

3.9.8. Доклад с вх № ФНИ-1129 от 2.7.2020 г.г. от Доц. д-р Александър Георгиев 

Гребенаров, ръководител на договор КП-06-Н30/5 от 2018 г. на тема: „Българите 

в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)“, Институт за исторически 

изследвания - БАН 

Относно:Замяна на член в научния колектив 

Обосновка: Поради извънредна ангажираност на докторант Николай Поппетров и по 

лични причини, които ще му попречат да изпълнява задълженията си по проекта, се 

предлага той да бъде заменен с д-р Сия Никифорова, асистент в Института за исторически 

изследвания – БАН. Тематичната насоченост на нейните научни публикации и работата й 

в базовата организация до този момент гарантират, че включването й в екипа ще бъде 

ползотворно и ефективно. Участниците в екипа са дали съгласието си и са изразили 

убеденост, че смяната няма да се отрази на работата по проекта. Приложени са 

необходимите документи. 

Решение на ПНЕК: 

По договор КП-06-Н30/5 от 2018 година ПНЕК по ХН приема докторант Николай 

Поппетров да бъде заменен като член на научния екип с д-р Сия Никифорова. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-Н30/5 от 2018 г., като на 

мястото на докторант Николай Поппетров бъде включена д-р Сия Никифорова. 

 

3.9.9. Доклад с вх № ФНИ-1123 от 1.7.2020 г.г. от д-р Константин Голев, ръководител на 

договор КП-06-М30/4 от 2018 г. на тема: „Номадските заселвания в българските 

земи през Късното средновековие - история, памет и употреба“, Институт за 

исторически изследвания, БАН. 

Относно:Удължаване срока на проекта със 7 месеца поради възникналите необичайни 

обстоятелства във връзка с пандемията през първата половина на 2020 г. 
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Обосновка: Удължаването до 31. 07. 2021 г. се налага поради невъзможността да се 

проведат теренни проучвания през първата половина на 2020 г. в Северна България. 

Невъзможни все още са и пътуванията в чужбина. Част от събитията в чужбина, свързани 

с изследванията по проекта, ще се проведат едва през м. май и юни 2020, за когато са 

отложени във връзка с пандемията. 

Решение на ПНЕК: 

По договор КП-06-М30/4 от 2018 г. ПНЕК по ХН предлага на ИС да разреши удължаване 

на срока за изпълнение на проекта до 31. 07. 2021 г. поради невъзможност да се проведат 

теренните проучвания, както и събитията в чужбина, свързани с участието на повече хора. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор КП-06-М30/4 от 2018 г. до 31. 07. 2021 г., 

като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

3.9.10. Доклад с вх № ФНИ-388 от 26. 3. 2020 г. от проф. д-р Надка Николова Николова, 

ръководител на договор КП-06-Н40/8 от 2019 г. на тема: „Писмовниците на 

Българското възраждане като източник за формирането и функционирането на 

книжовния език“, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски“ 

Относно: промяна на ръководителя на проекта. 

Обосновка: На 18 март 2020 г. договорът на досегашната ръководителка с Шуменския 

университет „Еп. Константин Преславски“ е бил прекратен съгласно трудовото 

законодателство. Тя престава да отговаря на предварително обявените условия по проекта 

(Нормативна уредба, Вътрешни правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 

от ПВНИ, т. Ill, Чл. 12 /1/), заради което се налага актуализиране на състава на екипа. На 

нейно място е предложена доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед, която работи на 

постоянен ОТД в ШУ. Проф. Надка Николова остава член на екипа. 

Приложени са съгласие на членовете на екипа и служебна бележка от ректора на 

Шуменския университет „Еп. Константин Преславски 

Решение на ПНЕК: 

По договор КП-06-Н 40/8 от 2019 г. с оглед на обективните обстоятелства ПНЕК по ХН 

предлага на ИС да приеме смяната на ръководителя на проекта проф. д-р Надка Николова 

с доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед, досегашен член на екипа 
 

Решение на ИС: 

Приема смяната на ръководителя на проек КП-06-Н 40/8 от 2019 г. - проф. д-р 

Надка Николова с доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

 

3.10. Доклад с вх. № 94ББ/10 от 22.07.2020 г. от доц. д-р Божин Божинов – 

председател на ПНЕК по Селскостопански науки относно разглеждане на отчети и 

доклади от ръководители на договори. 

 

3.10.1. Доклад с вх. № 0903/49/19.06.2020 г. от доц. двм Магдалена Боновска, ръководител 

на проект по договор № ДН 16/12 от 20.12.2017 г. на тема: „Генетично 
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разнообразие и популационна структура на щамове Mycobacterium bovis, 

изолирани от говеда от различни региони на България“, базова организация: 

Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „След подробно обсъждане на предстоящите за разработване задачи през 

втория етап на проекта и поради наложилото се напускане на екипа от проф. Хр. 

Найденски, с научния колектив стигнахме до единодушно решение да поканим като 

съизпълнител доц. д-р Кръстю Тодоров Маринов, доцент в Научно-приложния център по 

военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия, София. Опитът му в 

разработването и внедряването на различни генетични методи за идентификация и 

генетично типиране на бактерии, причинители на инфекции със зоонозен характер и 

висок епидемичен риск, ще бъде много полезен при изпълнение на заложените в научния 

план генетични изследвания и информационната обработка на получените резултати.“ 

Приложения: Заявление и автобиография от новия член; Списък на научният колектив; 

Съгласуване на промените от ръководителя на базовата организация. 

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

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК установи, че промяната 

отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема 

исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 16/12 от 20.12.2017 г. 

включване на:  доц. д-р Кръстю Маринов. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното решение. 
  

Решение на ИС: 

 Приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 16/12 от 

20.12.2017 г. за включване на доц. д-р Кръстю Маринов. 

 

3.10.2. Доклад с вх. № 100138/26/29.06.2020 г. от гл. ас. д-р Миглена Ревалска, 

ръководител на проект по договор № ДН 16/9 от 12.12.2017 г. на тема: 

„Функционални и биоинформатични анализи на GRAS транскрипционни фактори, 

свързани с отговора към абиотичен и биотичен стрес при едногодишна (Medicago 

truncatula) и многогодишна (Medicago sativa) люцерна“, базова организация: 

Агробиоинститут, ССА и Доклад изх. № 80/441/02.07.2020 г. от адв. Иванка 

Андреева. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „С настоящия доклад бих искала да ви информирам за необходимостта от 

включването на колегата доц. дбн Анелия Венева Янчева, доцент дбн в Агробиоинститут 

и ръководител отдел Функционална генетика, в работния колектив на проект 

„Функционални и биоинформатични анализи на GRAS транскрипционни фактори, 

свързани с отговора към абиотичен и биотичен стрес при едногодишна (Medicago 

truncatula) и многогодишна (Medicago sativa) люцерна", финансиран от Фонд Научни 

Изследвания, Договор ДН 16/9. 

Прилагам следните документи: 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 29/24.07.2020 
 

  32 
 

1. Декларации от всеки от членовете на работния колектив, изразяващи съгласие за 

промяната в екипа на проекта; 2. Декларация от колегата доц. дбн Анелия Венева 

Янчева, изразяваща съгласие за участие в изпълнението на задачите предвидени в 

работната програма на проекта; 3. Автобиография на колегата доц. дбн Анелия Венева 

Янчева, доцент и ръководител отдел Функционална генетика в Агробиоинститут, гр. 

София; 4. Декларация от мое име, като ръководител на проекта, изразяваща съгласието 

ми колегата да бъде включена в екипа на проекта; 5.Работна програма на проекта.“ 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК, съобразявайки се с препоръката на адв. Андреева, извърши проверка и установи, 

че доц. дбн Анелия Янчева не е била член на ВНЕК по оценка на проектното предложение 

от съответния конкурс или негов оценител. След преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от 

ПФНИ, ПНЕК установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ 

и Насоките за конкурса и приема исканата промяна в колектива на проект по договор № 

ДН 16/9 от 12.12.2017 г. включване на: доц. дбн Анелия Венева Янчева. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното  решение. 
  

Решение на ИС: 

 Приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 16/9 от 

12.12.2017 г. за включване на  доц. дбн Анелия Венева Янчева. 

 

3.10.3. Доклад с вх. № 100138/27/07.07.2020 г. от доц. д-р Милена Керчева, ръководител 

на проект по договор № ДН 16/11 от 20.12.2017 г. на тема: „Топлинни свойства на 

почви при различни начини на земеползване и мелиориране“, базова организация: 

ИПАЗР, ССА 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „С настоящия Доклад бих искала да Ви уведомя, че е необходимо да 

предложа следната промяна в колектива на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, която е Базова 

организация в проекта: Да бъде включен като член на колектива доц. д-р Виктор Иванов 

Колчаков от ИПАЗР „Н. Пушкаров”.  

Необходимостта от включването на нов участник е поради възникнали здравословни 

проблеми в двама от участниците в проекта, което не им позволява да извършват 

интензивна полева работа. Доц. д-р Виктор Колчаков ще подпомага избора на 

местоположение за разкриване на почвени профили и взимане на почвени проби по 

генетични хоризонти. 

С промяната в колектива от ИПАЗР „Н. Пушкаров” няма да се наложат промени в 

работния план и финансовото разпределение на планираните при сключването на 

Договора средства. 

Всички членове на екипа са съгласни с предложените промени. 

Прилагам: 1. Декларация за съгласие с включването на доц. Виктор Колчаков, подписани 

от членовете на колектива на ИПАЗР „Н. Пушкаров”; 2. Декларация от доц. д-р Виктор 

Иванов Колчаков за съгласие да бъде включен в работния колектив от ИПАЗР „Н. 

Пушкаров”; 3. Научна биография на доц. д-р Виктор Иванов Колчаков.“ 

Решение на ПНЕК: 
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След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК установи, че промяната 

отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема 

исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 16/11 от 20.12.2017 г. 

включване на: доц. д-р Виктор Колчаков. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното  решение. 
 

 Решение на ИС: 

Приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 16/11 от 

20.12.2017 г. за включване на доц. д-р Виктор Колчаков. 

 

3.10.4. Доклад с вх. № 100138/29/17.07.2020 г. от проф. д-р Цвета Христева, ръководител 

на проект по договор № ДН 06/9 от 17.12.2016 г. на тема: „Комплексно проучване 

върху механизмите за сигнализация направляващи взаимодействията в 

ризосферата между растения, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и 

коренови паразитни растения“, базова организация: Институт по тютюна и 

тютюневите изделия (ИТТИ-ССА) 

Относно: Изпълнение решение на ИС – Протокол 20/15.05.2020 г. 

Обосновка: „В изпълнение на Решения на Изпълнителният съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ (Протокол №20/15.05.20) - Писмо вх./изх. № 100138/25 от 12.06.20, внасям 

следната документация: 

• Документ от Пловдивски Университет „П. Хилендарски“ (Изх. № 281/19.02.2020 -ПУ; 

вх. № 21-1/02.03.2020 - ИТТИ) за прекратяване на споразумение за партньорство по 

проект ДН 06/9 между Базовата организация - ИТТИ-CCA и ПУ „П. Хилендарски“ 

/Приложение 1/ 

• Ново споразумение за изпълнение на дейностите по проекта (вкл. Работна програма 

и Финансов план) между останалите две организации - ИТТИ-CCA и ИФРГ-БАН 

/Приложение 2/ 

• Документ и Банково известие от Пловдивски Университет ..П. Хилендарски“ (Изх. № 

446/30.06.2020 - ПУ; вх. № 21-2/01.07.2020 - ИТТИ) за възстановяване на неизразходвани 

средства в размер на 33 281.13лв. (тридесет и три хиляди двеста осемдесет и един лева 

и 13 ст.) /Приложения 3/ 

• Платежно нареждане от 25.06.2020 от ИТТИ-CCA за превод на сумата 33 281.13лв. 

(тридесет и три хиляди двеста осемдесет и един лева и 13ст.) и възстановяване на Фонд 

„Научни изследвания“ /Приложение 4/“. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи, ПНЕК установи, че решението на ИС, взето с 

Протокол № 20/15.05.2020 г. е изпълнено. Неизразходваните от Пловдивски университет 

средства в размер на 33 281.13 лв. са възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

ПНЕК извърши проверка на представените работна програма и финансов план и счита, че 

актуализацията им е извършена коректно, като са спазени изискванията за партньорство. 

Институт по тютюна и тютюневите изделия и Институт по физиология на растенията и 

генетика запазват одобрените за втория етап финансови средства, вкл. разпределението 

по пера, съгласно Финансов план към Анекс №1/05.08. 2019 г., съответно: за ИТТИ – 18 
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093.86 лв. и за ИФРГ – 17 047.29 лв. Общата сума за изпълнението на втория етап от 

проекта е в размер на 37 046.38 лв. 

Направените от Пловдивски университет разходи в размер на 1 905.23 лв. са отчетени и 

са приложени към досието на проекта. При отчитане на втория етап да бъдат включени 

във финансовия отчет и при окончателното отчитане на Договор ДН 06/9 от 2016 г., с 

прилагане на съответната финансова документация. Отчетните документи да бъдат 

предоставени на финансовия одитор, който ще изготви доклад за фактическия 

констатации за втори етап на проекта. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи решението на комисията. 
  

Решение на ИС: 

Подкрепя решението на ПНЕК по Селскостопански науки, като при отчитане на 

втория етап да бъдат включени направените от Пловдивски университет разходи в 

размер на 1 905.23 лв. във финансовия отчет и при окончателното отчитане на 

Договор ДН 06/9 от 2016 г., с прилагане на съответната финансова документация. 

Отчетните документи да бъдат предоставени на финансовия одитор, който ще 

изготви доклад за фактически констатации за втория етап на проекта. 

 

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

от изпълнението на договор ДН 16/1 от 2017 г. на тема „Иновативни подходи за 

изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България“, 

ръководител: чл. - кор. проф. дтн Атанас Павлов, базова организация: Университет 

по хранителни технологии, гр. Пловдив, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 94ИИ/13 от 18.06.2020 г.  

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95%  

Първоначална обща сума на договора: 119 921.75 лв  

Преведени средства: 59 960.87 лв за етапа.  

Неизразходвани средства: 2 848.94 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 111.93 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо):  3 

От тях с импакт фактор: 1 (приета) 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема добра оценка на научната 

част на проект по договор ДН 16/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ИИ/13 от 18.06.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 111.93 лв., сума на непризнатите разходи 0 

лв.  
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3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 16/1 от 2017 г. в размер на 

59 960.88 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 848.94 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК ИС приема оценка „добър“ на 

научната част по договор ДН 16/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ИИ/13 от 18.06.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 57 111.93 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор ДН 16/1 от 2017 г. в  размер на 

59 960.88 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 848.94 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

3.10.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 06/1 от 13.12.2016 г. на тема: „ОМИКС подход за 

анализ на метаболитния профил и биологичната активност на ядливи растения от 

българската флора“ с ръководител Гл. ас. д-р Радка Запрянова Вранчева, базова 

организация: Университет по хранителни технологии – Пловдив и във връзка с 

доклад за фактически констатации вх. №94ИИ/2 от 09.01.2019 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 3 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0.00 лв. 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема Много добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 06/1 от 13.12.2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ИИ/2 от 09.01.2019 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 06/1 от 13.12.2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 0.00 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 06/1 от 13.12.2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК ИС приема „Много добра“ 

оценка на научната част на проект по договор №ДМ 06/1 от 13.12.2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ИИ/2 от 09.01.2019 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 06/1 

от 13.12.2016 г., както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0.00 лв. 

4. Приема договор № ДМ 06/1 от 13.12.2016 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

3.10.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 06/2 от 15.12.2016 г. на тема: „Кръстосано 

взаимодействие между ауксин и стриголактони в растения Medicago truncatula с 

модифициран ауксинов транспорт“ с ръководител гл. ас. д-р Миглена Николова 

Ревалска, базова организация: Агробиоинститут, Селскостопанска академия и във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. №94СС/5 от 15.01.2019 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 4 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 27.73 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 27.73 лв. 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема добра оценка на научната 

част на проект по договор №ДМ 06/2 от 15.12.2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. №94СС/5 от 15.01.2019 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 06/2 от 15.12.2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  
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непризнати разходи – 27.73 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 27.73 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 06/2 от 15.12.2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема „добра“ оценка на научната 

част на проект по договор №ДМ 06/2 от 15.12.2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94СС/5 от 15.01.2019 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 06/2 от 

15.12.2016 г. да, както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  

непризнати разходи – 27.73 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 27.73 лв. 

4. Приема договор № ДМ 06/2 от 15.12.2016 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

3.10.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 06/3 от 17.12.2016 г. на тема: „Молекулярно-генетично 

характеризиране на поленовия състав на български полифлорен пчелен мед“ с 

ръководител Ас. д-р Ралица Георгиева Балканска, базова организация: Институт 

по животновъдни науки - Костинброд, ССА и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №94СС/8 от 16.01.2019 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 2 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 6.81 лв. от преразхода. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 6.81 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „много добра“ оценка 

на научната част на проект по договор №ДМ 06/3 от 17.12.2016 г. 
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2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94СС/8 от 16.01.2019 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 06/3 от 17.12.2016 

г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  

непризнати разходи – 6.81 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 6.81 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 06/3 от 17.12.2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК ИС приема „много добра“ оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 06/3 от 17.12.2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94СС/8 от 16.01.2019 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 06/3 

от 17.12.2016 г., както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  

непризнати разходи – 6.81 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 6.81 лв. 

4. Приема договор № ДМ 06/3 от 17.12.2016 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

3.10.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 06/1 от 05.05.2017 г. на тема: „Агробиологични 

проучвания на новата сливова подложка ‘Docera 6’, с оглед намаляване 

разпространението на вируса на шарката в овощните градини на България“ с 

ръководител ас. д-р Ваня Акова, базова организация: Институт по овощарство - 

Пловдив, ССА и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ФФ/30 от 

05.06.2019 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 3 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 800 лв. 

Неизразходвани средства: 200.00 лв. 

Преразход: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 
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Сума за възстановяване на ФНИ: 200.00 лв. 
 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „много добра“ оценка 

на научната част на проект по договор №ДМ 06/1 от 05.05.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ФФ/30 от 05.06.2019 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 06/1 от 05.05.2017 

г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 800 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 200.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 200.00 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 06/1 от 05.05.2017 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема „Много добра“ оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 06/1 от 05.05.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ФФ/30 от 05.06.2019 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 06/1 

от 05.05.2017 г., както следва:  

признати разходи – 19 800 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 200.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на  200.00 лв. 

4. Приема договор № ДМ 06/1 от 05.05.2017 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

3.10.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория етап 

от изпълнението на договор №ДН 06/7 от 17.12.2016 г. на тема: „Фитохимично и 

молекулярно-генетично характеризиране на лечебни растения от семейство 

Lamiaceae с високо съдържание на биологично активни вещества“ с ръководител 

проф. д-р Ира Вълкова Станчева, базова организация: Институт по физиология на 

растенията и генетика-БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№94ММ/7 от 16.01.2020 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 3 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 29/24.07.2020 
 

  40 
 

Първоначална обща сума на договора: 100 000.00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 50 000.00 лв. 

Преведени средства за втори етап: 49 936.36 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 6 374.16 лв. 

Непризнати разходи от първи етап: 63,64 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 56 374.16 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 55 957.16 лв. 

Неизразходвани средства: 417.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 417.00 лв. 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание приетите ПНЕК приема добра оценка на научната част на проект по 

договор №ДН 06/7 от 2016 г. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. №94ММ/7 от 16.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДН 06/7 от 2016 г. да 

бъде приета, както следва:  

признати разходи – 55 957.16 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 417.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 417.00 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДН 06/7 от 2016 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание оценките приети от ПНЕК ИС приема „добра“ оценка на научната 

част на проект по договор №ДН 06/7 от 2016 г. 

2. На основание  доклад за фактически констатации вх. №94ММ/7 от 16.01.2020 г. 

няма направени бележки и приема финансовата част на договор №ДН 06/7 от 

2016 г., както следва:  

признати разходи – 55 957.16 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 417.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 417.00 лв. 

4. Приема договор № ДН06/7 от 2016 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

3.10.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от 

изпълнението на проект по договор №ДМ 16/1 от 11.12.2017 г. на тема: 

„Възможности за повишаване устойчивостта към биотичен стрес при пъпеши 

(Cucumis melo L.).“ с ръководител ас. д-р Катя Василева, базова организация: 
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Институт по зеленчукови култури "Марица" и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №94ВВ/3 от 10.01.2020 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 3 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0.00 лв. 

Заключение: ПНЕК по ССН счита, че е извършена голяма по обем научно 

изследователска и организационна работа по проект ДМ 16/1, съответстваща на 

планираните дейности (100%). Като слабости на отчета се считат липсата на обобщен 

отчет по проекта и липса на публикации в реферирани списания. По този начин не са 

изпълнени критериите на чл. 70 от ПФНИ. Като се запозна с изложените мотиви от 

двамата оценители и като се съобрази с изискванията на ФНИ, ПНЕК по ССН гласува за 

приемане на оценката на втория рецензент. Предвид гореизложеното, ПНЕК по ССН 

предлага на ИС на ФНИ да оцени окончателния отчет на проект ДМ 16/1 на тема 

„Възможности за повишаване устойчивостта към биотичен стрес при пъпеши (Cucumis 

melo )“ с ръководител ас. д-р Катя Василева със „задоволителен“. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „задоволителна“ оценка 

на научната част на проект по договор №ДМ 16/1 от 11.12.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ВВ/3 от 10.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 16/1 от 11.12.2017 

г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 0.00 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 16/1 от 11.12.2017 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

5. ПНЕК изисква да бъде допълнена информацията по отчета, във връзка с изискванията 

на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК ИС приема „задоволителна“ оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 16/1 от 11.12.2017 г. 
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2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ВВ/3 от 10.01.2020 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 16/1 

от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0.00 лв. 

4. Приема договор № ДМ 16/1 от 11.12.2017 г. да бъде приключен. 

 

3.10.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от 

изпълнението на проект по договор №ДМ 16/2 от 11.12.2017 г. на тема: 

„Изследване корелацията между типа гликозилиране и биологичната активност 

на антоцианидини посредством гликозилтрансферази и гликозидази“ с 

ръководител гл. ас. д-р Мариана Манолова Николова, базова организация: 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №94ММ/2 от 10.01.2020 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 0 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 3 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 997.40 лв. 

Неизразходвани средства: 2.60 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2.60 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „задоволителна“ оценка 

на научната част на проект по договор №ДМ 16/2 от 11.12.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ММ/2 от 10.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 16/2 от 11.12.2017 

г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 997.40 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 2.60 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 2.60 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 16/2 от 11.12.2017 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 
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1. На основание приетите оценки от ПНЕК ИС приема „задоволителна“ оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 16/2 от 11.12.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ММ/2 от 10.01.2020 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 16/2 от 

11.12.2017 г., както следва:  

признати разходи – 19 997.40 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 2.60 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 2.60 лв. 

4. Приема договор № ДМ 16/2 от 11.12.2017 г. да бъде приключен. 

 

3.10.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от 

изпълнението на проект по договор №ДМ 16/3 от 20.12.2017 г. на тема: 

„Технологична, цитологична и фитосанитарна оценка на различни генотипи 

пипер в условия на воден стрес“ с ръководител гл. ас. д-р Янина Недева 

Арнаудова, базова организация: Институт по зеленчукови култури "Марица", 

Пловдив и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ВВ/5 от 

17.01.2020 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 2 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 990.21 лв. 

Неизразходвани средства: 9.79лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 9.79 лв. 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор №ДМ 16/3 от 20.12.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ВВ/5 от 17.01.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 16/3 от 

20.12.2017 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 990.21 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 9.79 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 9.79 лв. 
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 16/3 от 20.12.2017 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК ИС приема „Добра“ оценка на научната 

част на проект по договор №ДМ 16/3 от 20.12.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ВВ/5 от 17.01.2020 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 16/3 

от 20.12.2017 г., както следва:  

признати разходи – 19 990.21 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 9.79 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 9.79 лв. 

4. Приема договор № ДМ 16/3 от 20.12.2017 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

3.10.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от 

изпълнението на проект по договор №ДМ 16/4 от 20.12.2017 г. на тема: 

„Експресионен анализ на гени, отговорни за минерализацията на черупката на 

яйце, с локализация в матката на кокошки“ с ръководител гл. ас. Десислава 

Абаджиева, д-р, базова организация: ИБИР-БАН и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №94ЕЕ/1 от 16.01.2020 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 6 

Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15 449.45 лв. 

Неизразходвани средства: 550.55 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 550.55 лв. 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор №ДМ 16/4 от 20.12.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЕЕ/1 от 16.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 16/4 от 20.12.2017 

г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 15 449.45 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  
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неизразходвани средства – 550.55 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 550.55 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 16/4 от 20.12.2017 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК ИС приема „Добра“ оценка на научната 

част на проект по договор №ДМ 16/4 от 20.12.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЕЕ/1 от 16.01.2020 г. 

няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 16/4 от 

20.12.2017 г., както следва:  

признати разходи – 15 449.45 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 550.55 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на  550.55 лв. 

4. Приема договор № ДМ 16/4 от 20.12.2017 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

3.10.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от 

изпълнението на проект по договор №ДМ 16/5 от 20.12.2017 г. на тема: 

„Интегриран анализ на капацитета на горски екосистеми от Средна Стара 

планина за редуциране на влиянието на токсични елементи: състояние, 

дисперсия, разграждане и въздействие“ с ръководител ас. д-р Росица Янева, 

базова организация: Институт за гората - БАН и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №94КК/24 от 24.03.2020 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 3 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 975.84 лв. 

Неизразходвани средства: 3 024.16 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3 024.16 лв. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор №ДМ 16/5 от 20.12.2017 г. 
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2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94КК/24 от 24.03.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 16/5 от 20.12.2017 

г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 16 975.84 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 3 024.16 лв. 

3. Сумата в размер на 3 024.16 лв. е възстановена. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 16/5 от 20.12.2017 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК ИС приема добра оценка на научната 

част на проект по договор №ДМ 16/5 от 20.12.2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94КК/24 от 24.03.2020 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 16/5 

от 20.12.2017 г., както следва:  

признати разходи – 16 975.84 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 3 024.16 лв. 

3. Сумата в размер на 3 024.16 лв. е възстановена. 

4. Приема договор № ДМ 16/5 от 20.12.2017 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

 

3.11. Доклад с вх. № 94ВВ/30 от 21.07.2020 г. от проф. Веселка Желязкова – зам. 

председател на ПНЕК по Двустранно сътрудничество относно разглеждане на 

отчети и доклади от ръководители на договори: 

 

3.11.1. Уведомително писмо с вх. № 0907/60 от 10.06.2020 от проф. дхн Весела Цакова, 

ръководител на договор ДНТС/Русия 02/18 от 18.06.2018 г. на тема: „Фино 

регулиране на сензорните свойства на проводящи полимери чрез използване на 

високомолекулни полиелектронни матрици“, Институт по физикохимия – БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на договора с една година – до 17.06.2021 

г. 

Обосновка: Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и Европа 

планираните командировки и участия в конференции не можаха да бъдат осъществени. 

Поради това значителна част от средствата, предвидени за командировки, се оказа 

неизползвана (общо 9548 лв. т.е около 38% от стойността на договора). 

Удължаването ще позволи да се извършат изследвания по темата на проекта, планирани 

за съвместно изпълнение в лабораторията на руския партньор. 

Във връзка с въведеното извънредно положение и решението на ИС да удължи срока на 

всички текущи проекти с два месеца срока на договора изтича на 17.08.2020 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема молбата на ръководителя на договор ДНТС/Русия 

02/18 от 18.06.2018 г. удължаването на срока на договор с 1 година – до 17.06.2021 г. 
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Необходимо е да се сключи допълнително споразумение и да се уведоми партньорската 

страна. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаването на срока на договор ДНТС/Русия 02/18 от 18.06.2018 г. с 1 

година – до 17.06.2021 г., като се подпише допълнително споразумение и се 

уведоми партньорската страна. 

 

3.11.2. Молба с вх. № ФНИ-951 от 22.06.2020 от гл. ас. д-р Христо Кондов, ръководител 

на договор КП-06-Индия/10 от 02.09.2019 г., ИМСТЦХА – БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с една година – до 02.09.2021 г.  

Обосновка:Невъзможност да се реализират част от предвидените дейности по договора 

(разменените визити на двете страни) заради пандемията от Covid-19. След телефонен 

разговор с ръководителя на проекта от индийска страна става ясно, че индийските 

партньори вече са получили удължение от 1 година. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането от ръководителя на договор КП-06-

Индия/10 от 02.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с една година – до 

02.09.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаването на срока на договор КП-06-Индия/10 от 02.09.2019 г. с 1 

година – до 02.09.2021 г., като се подпише допълнително споразумение. 

 

3.11.3. Писмо с вх. № ФНИ-1060 от 26.06.2020 от проф. д-р Емануел Мутафов, 

ръководител на договор КП-06-МНФ-44 от 16.12.2019 г., за съфинансиране на 

международна научна конференция „Изкуствоведски четения 2020 – 

Пътешествия“, Институт за изследване на изкуствата – БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план: 

 Сумата, предвидена за издаване на сборник от конференцията в размер на 3500 лв. 

да бъде увеличена с 1350 лв. (15% от общата сума на договора, която е 9000 лв.). 

Така сумата за редактиране, предпечатна подготовка и печат на два сборника ще 

бъде 4850 лв. 

 Сума в размер на 4150 лв. да бъде върната по сметките на ФНИ, тъй като не е 

изразходване за настаняване на участниците в конференцията. 

Обосновка: Поради наложеното извънредно положение в страната международната 

конференция „Изкуствоведски четения 2020 – Пътешествия“ е проведена дистанционно. 

Всички предварително заявили участие повече от 100 учени от България и чужбина са 

предали докладите си, проведени са онлайн заседания. 

Към доклада са приложени: 

- Одобрен финансов план и обосновка; 

- Коригиран финансов план и обосновка; 

- Screenshots от онлайн заседание на учени. 

Освен това в кореспонденция със зам.-председателя на ПНЕК проф. В. Желязкова проф. 

Е. Мутафов е предоставил кореспонденция с участниците в конференцията във връзка с 

дистанционното провеждане на форума. 
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Настоящето писмо е допълнение към писмо с Вх. № ФНИ-495 от 30.04.2020 г. от проф. 

Мутафов със същите искания, което беше разгледано на заседание на ИС (протокол 22 от 

29.05.2020 г.). 

Решение на ИС (от 29.05.2020) 

1. Възлага на ПНЕК да изясни дали конференцията ще се проведе дистанционно, и ако е 

така ИС дава разрешение за прехвърляне на 15% от общия бюджет.  

2. При условие, че конференцията не бъде проведена, а само бъде издаден сборник с 

доклади по темата на конференцията, всички средства по договора трябва да се 

възстановят, тъй като не са спазени условията на договора. 

Решение на ПНЕК: След като получи необходимите доказателства за дистанционно 

проведена конференция, ПНЕК подкрепя исканата промяна на финансовия план: сумата 

от 4850 лв. да бъде използвана за редактиране, предпечатна подготовка и печат на два 

сборника, а остатъкът от сумата в размер на 4150 лв. да бъде върнат по сметките на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната на финансовия план по договор КП-06-МНФ-44 от 16.12.2019 

г., като сумата от 4850 лв. да бъде използвана за редактиране, предпечатна 

подготовка и печат на два сборника с материалите, представени на конференцията, 

а остатъкът в размер на 4150 лв. да бъде възстановен на Фонд „Научни 

изследвания“. 

 

3.11.4. Молба с вх. № 0907/77 от 29.06.2020 от проф. дхн Людмил Антонов, ръководител 

на договор ДКОСТ 01/5 от 19.10.2018 г. , за съфинансиране на 

научноизследователски проект на тема: „Осигуряване на аналитични бази данни за 

калибриране на съществуващи миниатюризирани NIR спектрометри“, ИОХЦФ – 

БАН. 

 Относно: Промяна на ръководителя на договора. 

 Обосновка: Във връзка с преминаването на постоянен трудов договор на от ИОХЦФ – 

БАН в Института по Електроника- БАН се предлага за ръководител на договор ДКОСТ 

01/5, доц. д-р Даниела Антонова, понастоящем член на научния колектив. Проф. дхн 

Людмил Антонов остава член на научния колектив.  

Приложени са: 

- Актуален списък на научния колектив, съгласно договора с подписи, удостоверяващи 

съгласието с предложените промени; 

- Заявление от доц. д-р Даниела Антонова, удостоверяващо нейното съгласие да стане 

ръководител на договора. 

Заявлението е съгласувано с директора на ИОХЦФ – БАН. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема искането в молбата от ръководителя на договор 

ДКОСТ 01/5 от 19.10.2018 г., за промяна на ръководителя на договора, като проф. дхн 

Людмил Антонов да бъде заменен от доц. д-р Даниела Антонова. Необходимо е да се 

сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 
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Приема промяната на ръководителя на договор ДКОСТ 01/5 от 19.10.2018 г., като 

проф. дхн Людмил Антонов да бъде заменен от доц. д-р Даниела Антонова, като 

се подпише допълнително споразумение. 

 

3.11.5. Доклад с вх. № ФНИ-1142 от 03.07.2020 от акад. Веселин Дренски, ръководител 

на договор КП-06-МНФ-43 от 16.12.2019 г, ИМИ–БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с една година. 

Обосновка: Поради усложнената епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19 

както в страната, така и в чужбина, и наложени сериозни рестрикции за пътуване по целия 

свят, се счита, че провеждането на конференцията в планирания период е 

нецелесъобразно. По предложение на Организационния комитет и ръководството на 

Програмния комитет на „Mathematics Days in Sofia- 2020“ на свое заседание, проведено 

на 15.05.2020г., научният съвет на ИМИ – БАН взе решение конференцията да бъде 

проведена в периода 5-9.07.2021г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор КП-06-МНФ-43 

от 16.12.2019 г. за удължаване на срока на договора с една година, поради промяна на 

датите на форума, съответно от 13–17.07.2020 г. на 05–09.07.2021 г. 

Дата на стартиране на договора – 16.12.2019 г.; Крайна дата за приключване на договора 

– до един месец след приключване на международния научен форум, който ще се проведе 

в периода  5–9.07.2021 г. – до 09.08.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Изисква да се изпрати актуализирано проектно предложение до ВНЕК по КОСТ и 

международни научни форуми за провеждането на форума. Ако актуализираното 

проектно предложение бъде одобрено, няма да бъде изискано възстановяване на 

средствата. 

 

3.11.6. Във връзка с постъпило писмо във Фонд „Научни изследвания“ от г-н Светослав 

Миланов – Аташе по университетското и научното сътрудничество, в което се 

предлага срока за изпълнението на договорите по  двустранно френско-българско 

научно сътрудничество да бъде удължен с една година и в съответствие с решение 

на ИС да се изпратят писма от ръководителите на договорите за такова удължаване, 

което се изисква съгласно Правилника на ФНИ, ПНЕК разгледа писма по следните 

договори: 

 

 Молба с вх. № ФНИ-1137 от 02.07.2020 от проф. д-р Даниела Йорданова, ръководител 

на договор КП-06-РИЛА/3 от 20.12.2018 г.; 

 Уведомително писмо с вх. № ФНИ-1136 от 02.07.2020 от доц. д-р Николай Велков, 

ръководител на договор КП-06-РИЛА/9 от 20.12.2018 г.; 

 Молба с вх. № ФНИ-1169 от 06.07.2020 от гл. ас. д-р Стоимен Стоименов, 

ръководител на договор КП-06-РИЛА/7 от 20.12.2018 г.; 

 Молба с вх. № ФНИ-1230 от 10.07.2020 от доц. д-р Албена Миланова, ръководител 

на договор КП-06-РИЛА/10 от 20.12.2018 г.; 
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 Писмо с вх. № ФНИ-1138 от 02.07.2020 от доц. д-р Свилен Събчевски, ръководител 

на договор КП-06-Рила/1 от 20.12.2018 г; 

 Молба с вх. № ФНИ-1267 от 15.07.2020 от доц. д-р Албена Даскалова , ръководител 

на договор КП-06-Рила/8 от 20.12.2018 г; 

 Молба с вх. № ФНИ-1265 от 15.07.2020 от гл. ас. инж. Ивелина Иванова, 

ръководител на договор КП-06-Рила/4 от 20.12.2018 г; 

 Заявление с вх. № ФНИ-1284 от 16.07.2020 от проф. инж. Георги Костов, 

ръководител на договор КП-06-Рила/2 от 20.12.2018 г; 

 Молба с вх. № ФНИ-1283 от 16.07.2020 от проф. д-р Николай Петров , ръководител 

на договор КП-06-Рила/6 от 20.12.2018 г. 

 

Относно: Удължаване на срока на договорите с една година – до 20.12.2021 г. 

Обосновка: Мотивите за исканото удължение са свързани с невъзможността за 

осъществяване на дейностите, с оглед на разпространението на COVID-19 и предприетите 

мерки за ограничаване на пътуванията между страните от ЕС и затварянето на 

университетите в засегнатите страни.  

Писмата до ръководителите на договори по програма „Рила“ са изпратени в съответствие 

с решение на ИС, Протокол 24 от 20.06.2020 г.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема молбите на ръководителите на договори по програма 

„Рила“ от „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – 

Франция – 2018 г.“ за удължаване на срока за изпълнение на договорите с една година – 

до 20.12.2021 г. Необходимо е да се сключат допълнителни споразумения. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на договорите по програма „Рила“ от 

„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – 

Франция – 2018 г.“ с една година – до 20.12.2021 г., като се подпишат 

допълнителни споразумения. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклади на ВНЕК по - Програма COST и форуми, двустранно 

сътрудничество и ВНЕК по Българска научна периодика 2020 г.: 

 

4.1. Доклад с вх. № 94ЦЦ/8 от 17.07.2020 г . от проф. д.с.н. Цветан Давидков  

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”: 

 

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

международни научни форуми в Република България, като членовете на Комисията 

разгледаха 2 проектни предложения. 

 

В изпълнение на решение на ИС с Протокол 17 от 24.04.2020 г., секретаря на ВНЕК изиска 

допълнителна информация от ръководителите дали не се предвижда промяна във времето, 
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мястото и начина на провеждане на научните форуми, като информацията е отразена.След 

проверка и обсъждане ВНЕК не установи несъответствия с правилата на процедурата и 

взе следното решение:  

 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-674 от 29.05.2020 

Наименование на конференцията: Юбилейна международна научна 

конференция по строителство и архитектура 

Дати на провеждане: 15.10.2020  до 17.10.2020 г. 

 Място на провеждане: Висше строително училище"Любен Каравелов", София 

Ръководител: доц. д-р инж. Анита Хандрулева 

Базова организация: Висше строително училище"Любен Каравелов", София 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждане на научния 

форум.  

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-674 от 29.05.2020, с ръководител доц. д-р инж. Анита Хандрулева. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-674 от 29.05.2020, с ръководител доц. д-р инж. Анита Хандрулева. 

 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-931 от 18.06.2020 

Наименование на конференцията: Юбилейна международна 

мултидисциплинарна конференция "Трансформации и предизвикателства в 

глобалния свят" 

Дати на провеждане: 15.10.2020-17.10.2020 г. 

 Място на провеждане: Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. 

Благоевград 

Ръководител: доц. д-р Марио Маринов 

            Базова организация: Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград 

Искана сума: 8 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждане на научния 

форум.  

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-931 от 18.06.2020, с ръководител доц. д-р Марио Маринов. 
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Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 8000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-931 от 18.06.2020, с ръководител доц. д-р Марио Маринов. 

 

 

4.2. Доклад с вх. № 94ЦЦ/7 от 17.07.2020 г . от проф. д.с.н. Цветан Давидков  

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”: 

 

4.2.1. Разглеждане на проектни предложения по Процедура за предоставяне на 

национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции 

по Европейска програма COST. 

Разгледани бяха 9 проектни предложения. След проверка на участието на 

българските колективи в COST акцията и проверка и обсъждане на документацията по 

предложенията, ВНЕК взе следното решение: 

1. Проектно предложение: ФНИ-313 от 10.03.2020 

COST Акция : СА 17121-Correlated multimodal imaging in life sciences с ръководител 

Dr. Andreas Walter Austria 

Период на изпълнение: 12/10/2018 -11/10/2022  

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Биляна Николова-Лефтерова 

Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - 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-313 от 10.03.2020 по COST Акция СА 17121 – Correlated 

multimodal imaging in life sciences с ръководител Dr. Andreas Walter Austria, с ръководител 

доц. д-р Биляна Николова-Лефтерова. 
 

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

предложение ФНИ-313 от 10.03.2020 по COST Акция СА 17121 – Correlated 

multimodal imaging in life sciences с ръководител Dr. Andreas Walter Austria, с 

ръководител доц. д-р Биляна Николова-Лефтерова. 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-247 от 02.03.2020 г. 

COST Акция: СА 18123 - Европейска мрежа за подкрепа на семействата: 

Индуктивен,основан на доказателствата и мултидисциплинарен подход (EuroFam-

Net) 

Период на изпълнение: 14/03/2019 – 13/03/2023 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Татяна Коцева 
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Базова организация: Бургаски свободен 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-247 от 02.03.2020 по COST акция СА 18123 - Европейска 

мрежа за подкрепа на семействата: Индуктивен, основан на доказателствата и 

мултидисциплинарен подход (EuroFam-Net), с ръководител доц. д-р Татяна Коцева. 
 

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

предложение ФНИ-247 от 02.03.2020 по COST акция СА 18123 - Европейска мрежа 

за подкрепа на семействата: Индуктивен, основан на доказателствата и 

мултидисциплинарен подход (EuroFam-Net), с ръководител доц. д-р Татяна 

Коцева. 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-239 от 27.02.2020 г. 

COST Акция: СА 18109 - Accelerating global science in tsunami hazard and risk analysis 

Период на изпълнение: 18.03.2019-17.03.2023 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р инж. Любка Пашова 

Базова организация: Национален институт по геофизика, геодезия и география 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-239 от 27.02.2020 по COST Акция СА 18109 - Accelerating 

global science in tsunami hazard and risk analysis, с ръководител доц. д-р инж. Любка 

Пашова. 
 

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

предложение ФНИ-239 от 27.02.2020 по COST Акция СА 18109 - Accelerating 

global science in tsunami hazard and risk analysis, с ръководител доц. д-р инж. Любка 

Пашова. 

 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-220 от 25.02.2020 г. 

COST Акция: CA 18109- Accelerating global science in tsunami hazard and risk analysis 

Период на изпълнение: 18.03.2019-17.03.2023 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: физик, д-р Люба Димова 

Базова организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"  

Несъответствие с процедурата: Няма 

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

проектно предложение ФНИ-220 от 25.02.2020г. по COST Акция CA 18109- Accelerating 

global science in tsunami hazard and risk analysis, с ръководител д-р Люба Димова. 
 

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

предложение ФНИ-220 от 25.02.2020г. по COST Акция CA 18109- Accelerating 

global science in tsunami hazard and risk analysis, с ръководител д-р Люба Димова. 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-200 от 18.02.2020 г. 

COST Акция: СА 18238 Ocean4Biotech – тема: „Европейска трансдисциплинарна 

мрежова платфолма за  морска биотехнология“ 

Период на изпълнение: 01/10/2019 – 30/09/2022 

Искана сума за 2 години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. д.т.н. д-р инж. Тодорка Владкова 

Базова организация: Химико-технологичен 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-200 от 18.02.2020г. по COST Акция СА 18238 

Ocean4Biotech - Европейска трансдисциплинарна мрежова платформа за  морска 

биотехнология, с ръководител проф. д.т.н. д-р инж. Тодорка Владкова. 

 

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

предложение ФНИ-200 от 18.02.2020г по COST Акция СА 18238 Ocean4Biotech - 

Европейска трансдисциплинарна мрежова платформа за  морска биотехнология, с 

ръководител проф. д.т.н. д-р инж. Тодорка Владкова. 

 

6. Проектно предложение: ФНИ-814 от 05.06.2020 г. 

COST Акция: CA 18202- Network for Equilibria and Cheminal Thermodynamics 

Advanced Research (NECTAR)   

Период на изпълнение: 02/10/2019 – 01/10/2023 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: проф. дхн Людмил Антонов 

Базова организация: Институт по електроника-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-814 от 05.06.2020г. по COST Акция CA 18202- Network for 

Equilibria and Cheminal Thermodynamics Advanced Research (NECTAR), с ръководител 

проф. дхн Людмил Антонов. 
 

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

предложение ФНИ-814 от 05.06.2020г. по COST Акция CA 18202- Network for 

Equilibria and Cheminal Thermodynamics Advanced Research (NECTAR), с 

ръководител проф. дхн Людмил Антонов. 

 

7. Проектно предложение: ФНИ-205 от 19.02.2020 г. 

COST Акция: CA 18205 - Words of Related Coercions in Work (WORCK) 

Период на изпълнение: 16/09/2019 – 15/09/2023 

Искана сума за 2 години: 20 000 лв.  

Ръководител: доц. д-р Ана Лулева 

Базова организация: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей-

БАН 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 20 000 лв. за две години на 

проектно предложение ФНИ-205 от 19.02.2020 по COST Акция CA 18205 - Words of 

Related Coercions in Work (WORCK), с ръководител доц. д-р Ана Лулева. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 20 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-205 от 19.02.2020 по COST Акция CA 18205 - Words of Related 

Coercions in Work (WORCK), с ръководител доц. д-р Ана Лулева. 

 

8. Проектно предложение: ФНИ-770 от 03.06.2020 г. 

COST Акция: CA18107- CLIMBAT 

Период на изпълнение: 26.02.2019-25.02.2023   

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: зоолог към НПМ – БАН, Ния Тошкова 

Базова организация: Национален природонаучен музей, (НПМ-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-770 от 03.06.2020 г. по COST Акция CA18107- CLIMBAT, с 

ръководител зоолог Ния Тошкова. 
 

Решение на ИС: 

Връща на ВНЕК по КОСТ и международни научни форуми проектното 

предложение, за да провери дали ръководителя отговаря на изискванията в 

процедурата.  

 

9. Проектно предложение: ФНИ-905 от 15.06.2020 

COST Акция : CA 19118- High-performance carbon-based composites with smart 

properties for advanced sensing applications(EsSENce) (2020-2024) 

Период на изпълнение: 21/10/2020 – 20/10/2024 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 
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Ръководител: проф. д.т.н Румяна Коцилкова 

Базова организация: Институт по механика-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-905 от 15.06.2020 г. по COST Акция CA 19118 - High-

performance carbon-based composites with smart properties for advanced sensing applications 

(EsSENce) (2020-2024), с ръководител проф. д.т.н Румяна Коцилкова. 
 

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

предложение ФНИ-905 от 15.06.2020 г. по COST Акция CA 19118 - High-

performance carbon-based composites with smart properties for advanced sensing 

applications (EsSENce) (2020-2024), с ръководител проф. д.т.н Румяна Коцилкова. 

 

4.2.2. Разглеждане на проектни предложения по Процедура за финансова подкрепа 

на международни научни форуми в Република България. 

 

Членовете на Комисията разгледаха 18 проектни предложения, постъпили до момента 

на провеждане на заседанието на ВНЕК. В изпълнение на решение на ИС с Протокол 17 

от 24.04.2020 г., секретарят на ВНЕК изиска допълнителна информация от 

ръководителите дали не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на 

провеждане на научните форуми, като информацията е отразена. След проверка и 

обсъждане ВНЕК взе следното решение:  

 

1. Проектно предложение: ФНИ-701 от 01.06.2020 г. 

Наименование на конференцията: ХХХ Международен научен симпозиум 

“Метрология и метрoлогично осигуряване 2020” 

Дати на провеждане: 07.09.2020 до 11.09.2020 

 Място на провеждане: гр. Созопол 

Ръководител: проф. д.т.н. Христо Радев 

Базова организация: Технически университет, София 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК: 

Поради осъществен устен контакт, за това, че ръководителят на форума проф. д.т.н. 

Христо Радев е починал, ВНЕК предлага проектното предложение да бъде 

подкрепено след официално уведомяване от страна на базовата организация 

Технически университет – София за избора на нов ръководител. 
 

Решение на ИС: 
Приема проектно предложение ФНИ-701 от 01.06.2020 г. да бъде подкрепено 

след официално уведомяване от страна на базовата организация Технически 

университет – София за избора на нов ръководител. 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 29/24.07.2020 
 

  57 
 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-698 от 01.06.2020 г. 

Наименование на конференцията: Международна научна конференция “Между 

световете: магия, чудеса и мистика” 

Дати на провеждане: 29.10.2020 до 31.10.2020 

 Място на провеждане: гр. София 

Ръководител: доц. д-р Мила Маева 

Базова организация: Институт за етнология и фолклорискита с Етнографски 

музей-БАН 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Планира се конференцията да се проведе присъствено и онлайн чрез различни 

платформи. Мястото и датите остават същите. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-698 от 01.06.2020, с ръководител доц. д-р Мила Маева. 

 

Решение на ИС: 
1. Приема конференцията да се проведе смесено - присъствено и 

дистанционно, като максималната сума да се намали до 60 %.  

2. Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-698 от 01.06.2020, с ръководител доц. д-р Мила Маева. 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-667 от 28.05.2020 г. 

Наименование на конференцията: Трета научна конференция с международно 

участие "География, регионално развитие и туризъм" 

Дати на провеждане: 27.11.2020 до 29.11.2020 

 Място на провеждане: гр. Шумен 

Ръководител: проф. д-р Светла Станкова 

Базова организация: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

Искана сума: 8 438 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна на датата, мястото и начина на провеждане на форума. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8 438 лв. за проектно 

предложение ФНИ-667 от 28.05.2020, с ръководител проф. д-р Светла Станкова. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 8 438 лв. на проектно предложение 

ФНИ-667 от 28.05.2020, с ръководител проф. д-р Светла Станкова. 
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4. Проектно предложение: ФНИ-563 от 11.05.2020 г. 

Наименование на конференцията: Научна конференция с международно 

участие Паисиеви четения 2020 

Дати на провеждане: 29.10.2020 до 30.10.2020 

 Място на провеждане: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

Ръководител: доц. д-р Елена Гетова 

Базова организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

Искана сума: 6 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна на мястото и времето за провеждане на форума. 

Възможно е да се подготвят технически някои от секциите да се осъществят 

дистанционно чрез интернет-платформи на Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски". 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-563 от 11.05.2020, с ръководител доц. д-р Елена Гетова. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема конференцията да се проведе смесено - присъствено и 

дистанционно, като максималната сума да се намали до 60 %.  

2. Приема да се осигури съфинансиране от 3 600 лв. за проектно 

предложение ФНИ-563 от 11.05.2020, с ръководител доц. д-р Елена Гетова. 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-194 от 14.02.2020 г. 

Наименование на конференцията: Индустриален Растеж 2020 

Дати на провеждане: 09.10.2020 до 11.10.2020 

 Място на провеждане: Хотел Сол Несебър Ризорт, Несебър 

Ръководител: проф. д-р Николай Щерев 

Базова организация: Университет за Национално и Световно Стопанство  

Искана сума: 8 960 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

            Информирани сме, че се предвижда форумът да бъде проведен на същите дати, 

присъствено за българските участници и младите учени от страната, както и поканените 

чуждестранни лектори, които не се нуждаят от спазване на карантина при влизане в 

страната. За останалите чуждестранни поканени утвърдени лектори и други 

чуждестранни участници, подали заявки и доклади за участие, конференцията ще се 

проведе електронно чрез платформите Майкрософт тиймс или Гуугъл тиймс. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8 960 лв. за проектно 

предложение ФНИ-194 от 14.02.2020, с ръководител проф. д-р Николай Щерев. 
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Решение на ИС: 
1. Приема конференцията да се проведе смесено - присъствено и 

дистанционно, като максималната сума да се намали до 60 %. 

2. Приема да се осигури съфинансиране от 5 376 лв. за проектно 

предложение ФНИ-194 от 14.02.2020, с ръководител проф. д-р Николай 

Щерев. 

 

6. Проектно предложение: ФНИ-294 от 06.03.2020 г. 

Наименование на конференцията: XXI International Symposium on electrical 

apparatus and technologies SIELA 2020 

Дати на провеждане: 03.06.2020 до 06.06.2020 

 Място на провеждане: гр. Бургас 

Ръководител: проф. д.т.н. Иван Ячев 

Базова организация: Технически университет, София 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК: 

Съгласно Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в 

Република България, за да може да бъде разгледано от ВНЕК и ИС на ФНИ и да бъде 

подписан договор за финансиране достатъчно време преди провеждане на форума, 

препоръчително е проектното предложение да бъде подадено до 1-ви ноември на 

предходната година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви януари до 31-

ви юли на следващата година. 

Комисията беше информирана по имейл от ръководителя на проекта, че форума вече се е 

състоял, като е бил проведен онлайн в периода 03.-06.06.2020 г. 
 

Решение на ИС: 
Тъй като проектното предложение е подадено след посочения в процедурата 

срок и конференцията вече е проведена, проектното предложение не може да 

бъде финансирано. 

 

7. Проектно предложение: ФНИ-483 от 28.04.2020 г. 

Наименование на конференцията: Международната научно-техническа 

конференция "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн" 

Дати на провеждане: 01.10.2020 до 03.10.2020 

 Място на провеждане: Витоша парк хотел, София 

Ръководител: проф. д-р Живко Гочев 

Базова организация: Лесотехнически университет, Факултет "Горска 

промишленост" 

Искана сума: 9 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждане на форума. 

Решение на ВНЕК: 
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ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-483 от 28.04.2020, с ръководител проф. д-р Живко Гочев. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9 000 лв. на проектно предложение 

ФНИ-483 от 28.04.2020, с ръководител проф. д-р Живко Гочев. 

 

8. Проектно предложение: ФНИ-599 от 18.05.2020 г. 

Наименование на конференцията: Научен форум - Отбранителни технологии 

2020, Шумен 

Дати на провеждане: 07.10.2020 до 09.10.2020 

 Място на провеждане: Национален военен университет "Васил Левски", гр. 

Шумен 

Ръководител: полк. доц. д-р инж. Дилян Димитров 

Базова организация: Национален военен университет "Васил Левски", гр. Шумен  

Искана сума: 9 800 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна на мястото и времето на планираният научен форум. 

Поради епидемичната обстановка е възможно някои от участниците да не 

присъстват лично. Затова е предвидена възможност за дистанционно представяне 

на докладите. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9 800 лв. за проектно 

предложение ФНИ-599 от 18.05.2020, с ръководител полк. доц. д-р инж. Дилян Димитров. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема конференцията да се проведе смесено - присъствено и 

дистанционно, като максималната сума да се намали до 60 %.  

2. Приема да се осигури съфинансиране от 5 880 лв. за проектно 

предложение ФНИ-599 от 18.05.2020, с ръководител полк. доц. д-р инж. 

Дилян Димитров. 

 

9. Проектно предложение: ФНИ-658 от 27.05.2020 г. 

Наименование на конференцията: 21-ва Международна школа по физика на 

кондензираната материя 

Дати на провеждане: 31.08.2020 до 04.09.2020 

 Място на провеждане: Международен дом на учените "Фредерик Жулио-

Кюри",Варна 

Ръководител: проф. дфн Хассан Шамати 

Базова организация: Институт по физика на твърдото тяло "Акад. Г. Наджаков", 

БАН 

Искана сума: 9 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
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Не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждане на форума. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-658 от 27.05.2020, с ръководител проф. дфн Хассан Шамати. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 9 000 лв за проектно предложение 

ФНИ-658 от 27.05.2020, с ръководител проф. дфн Хассан Шамати. 

 

10. Проектно предложение: ФНИ-665 от 28.05.2020 г. 

Наименование на конференцията: XXX International symposium on modern 

technologies, education and professional practice in geodesy and related fields 

Дати на провеждане: 04.11.2020 до 06.11.2020 

 Място на провеждане: Федерация на научно-техническите съюзи, гр. София 

Ръководител: доц. д-р Деница Борисова 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии - БАН  

Искана сума: 9 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма    

 

Не се предвижда промяна във времето и мястото на провеждане на форума. Начина 

на провеждане на научния форум ще се допълни с дистанционна форма на 

представяне на доклади чрез он-лайн излъчване (стрийминг). 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-665 от 28.05.2020, с ръководител доц. д-р Деница Борисова. 

 

Решение на ИС: 
1. Приема конференцията да се проведе смесено - присъствено и 

дистанционно, като максималната сума да се намали до 60 %. 

2. Приема да се осигури съфинансиране от 5 400 лв. за проектно 

предложение ФНИ-665 от 28.05.2020, с ръководител доц. д-р Деница 

Борисова. 

 

11. Проектно предложение: ФНИ-684 от 01.06.2020 г. 

Наименование на конференцията: Шестнадесета международна научна 

конференция"Space, Ecology, Safety-SES 2020" 

Дати на провеждане: 04.11.2020 до 06.11.2020 

 Място на провеждане: Руски културно информационен център-София 

Ръководител: проф. д.т.н. д-р Гаро Мардиросян 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии - БАН 

Искана сума: 6950 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
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Не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждане на научния 

форум. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6950 лв. за проектно 

предложение ФНИ-684 от 01.06.2020, с ръководител проф. д.т.н. д-р Гаро Мардиросян. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 6950 лв. на проектно предложение 

ФНИ-684 от 01.06.2020, с ръководител проф. д.т.н. д-р Гаро Мардиросян. 

 

 

12. Проектно предложение: ФНИ-664 от 28.05.2020 г. 

Наименование на конференцията: "Земеделие и снабдяване с храни: Пазари и 

аграрна политика" 

Дати на провеждане: 27.10.2020 до 28.10.2020 

 Място на провеждане: "Бест Уестърн хотел Експо", София 

Ръководител: проф. д-р Пламена Йовчевска 

Базова организация: Институт по аграрна икономика, Селскостопанска академия 

Искана сума: 5 980 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждане на научния 

форум. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 5980 лв. за проектно 

предложение ФНИ-664 от 28.05.2020, с ръководител проф. д-р Пламена Йовчевска. 
 

Решение на ИС: 
          Приема да се осигури съфинансиране от 5980 лв. за проектно предложение 

ФНИ-664 от 28.05.2020, с ръководител проф. д-р Пламена Йовчевска. 

 

13. Проектно предложение: ФНИ-672 от 29.05.2020 г. 

Наименование на конференцията: Двадесет и първа международна конференция 

и школа по квантова електроника "Лазерна физика и приложения" 

Дати на провеждане: 21.09.2020 до 25.09.2020 

 Място на провеждане: Виртуално пространство (онлайн) от ИЕ-БАН, София 

Ръководител: проф. дфн Николай Недялков 

Базова организация: Институт по електроника-БАН 

Искана сума: 6 500 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
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Средствата от 6500 лв. ще бъдат използвани за наем на оборудване за 

осъществяване на виртуалната конференция - 1500 лв., разходи за печатни и други 

конферентни материали (вкл. сборник с докладите от конференцията Journal of 

Physics: Conference Series) - 4500 лв. и разходи за закупуване на канцеларски 

материали, необходими за обезпечаване на работата по конференцията (тонери, 

хартия и др.) - 500 лв. 

 

Решение на ВНЕК: 

Тъй като форума се предвижда да бъде проведен онлайн, ВНЕК моли ИС за разяснение, 

как да бъдат разглеждани такъв тип провеждане на форумите. 

 

Решение на ИС: 
1. Приема конференцията да се проведе само дистанционно, като максималната 

сума за провеждане на конференцията да се намали до 40 %. 

2. Приема да се осигури съфинансиране от 4 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-672 от 29.05.2020, с ръководител проф. дфн Николай 

Недялков. 

 

14. Проектно предложение: ФНИ-671 от 29.05.2020 г. 

Наименование на конференцията: "РЕРР-Регламент и технически стандарти за 

пазарна реализация",под патронажа на г-н Бойко Атанасов,председател на 

комисията на финансов надзор 

Дати на провеждане: 29.10.2020 до 30.10.2020 

 Място на провеждане: Сграда на ВУЗФ, зала 501, София 

Ръководител: доц. д-р Станислав Петков 

Базова организация: Висше училище по застраховане и финанси-София 

Искана сума: 6 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна в датите и мястото на провеждане на научния форум. 

В случай на наложени ограничения/забрана от здравните власти за присъствено 

провеждане на научни форуми заради епидемиологичната обстановка в страната, 

конференцията се предвижда да бъде проведена на същите дати онлайн. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-671 от 29.05.2020, с ръководител доц. д-р Станислав Петков. 

 

Решение на ИС: 
1. Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-671 от 29.05.2020, с ръководител доцент д-р Станислав Петков. 

2. Приема ако настъпи промяна в начина на провеждане на конференцията 

след подписване на договора за финансиране, определената за финансиране 
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сума да се намалява до 40 % или до 60 %. За промяната начина на 

провеждане на конференцията се изпраща уведомление до ФНИ и се 

представя ново приложение 1 с разпределение на финансовите средства. В 

срок до 14 работни дни след подаване на уведомлението, базовата 

организация възстановява разликата от получените средства и намалените 

средства по банкова сметка на Фонда. 

 

15. Проектно предложение: ФНИ-678 от 29.05.2020 г. 

Наименование на конференцията: Десета международна конференция 

"Цифрово представяне и опазнаве на културно и научно наследство" 

Дати на провеждане: 24.09.2020 до 26.09.2020 

 Място на провеждане: гр. Бургас 

Ръководител: доц. д-р Десислава Панева-Маринова 

Базова организация: Институт по математика и информатика, БАН 

Искана сума: 8 530 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна на датите и мястото на провеждане на научния форум. 

За участие официално е обявено: на място и виртуално поради настоящата 

ситуация с Ковид-19.  

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8 530 лв. за проектно 

предложение ФНИ-678 от 29.05.2020, с ръководител доц. д-р Десислава Панева-

Маринова. 

 

Решение на ИС: 
1. Приема конференцията да се проведе смесено - присъствено и 

дистанционно, като максималната сума да се намали до 60 %. 

2. Приема да се осигури съфинансиране от 5 118 лв. за проектно 

предложение ФНИ-678 от 29.05.2020, с ръководител доц. д-р Десислава 

Панева-Маринова. 

 

16. Проектно предложение: ФНИ-702 от 01.06.2020 г. 

Наименование на конференцията: 18-ти Национален конгрес по клинична 

микробиология и инфекции на Българската Асоциация на Микробилозите 

Дати на провеждане: 30.09.2020 до 02.10.2020 

 Място на провеждане: Парк-хотел "Москва", гр.София 

Ръководител: проф. д-р Тодор Кантарджиев 

Базова организация: Национален цетър по заразни и паразитни болести 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
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Не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждане на научния 

форум. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-702 от 01.06.2020, с ръководител проф. д-р Тодор Кантарджиев. 
 

Решение на ИС:  
Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-702 от 01.06.2020, с ръководител проф. д-р Тодор Кантарджиев. 

 

 

17. Проектно предложение: ФНИ-706 от 01.06.2020 г. 

Наименование на конференцията: Digital Transformation, Cyber Security and 

Resilience (DIGILIENCE 2020) 

Дати на провеждане: 30.09.2020 до 02.10.2020 

 Място на провеждане: ВВМУ, гр. Варна 

            Ръководител: проф. д-р Тодор Тагарев 

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни 

технологии - БАН 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждане на научния 

форум. Ако има ограничения за влизане от определени страни ще се разреши 

изнасянето на съответните доклади онлайн. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-706 от 01.06.2020, с ръководител проф. д-р Тодор Тагарев. 

 

Решение на ИС:  
1. Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-706 от 01.06.2020, с ръководител проф. д-р Тодор Тагарев. 

2. Приема ако настъпи промяна в начина на провеждане на конференцията 

след подписване на договора за финансиране, определената за финансиране 

сума да се намалява до 40 % или до 60 %. За промяната начина на 

провеждане на конференцията се изпраща уведомление до ФНИ и се 

представя ново приложение 1 с разпределение на финансовите средства. В 

срок до 14 работни дни след подаване на уведомлението, базовата 

организация възстановява разликата от получените средства и намалените 

средства по банкова сметка на Фонда. 

 

 

18. Проектно предложение: ФНИ-907 от 15.06.2020 г. 
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Наименование на конференцията: VII Межународна научна конференция 

"Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"  

Дати на провеждане 17.09.2020-18.09.2020 

 Място на провеждане: гр. Русе 

Ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

Базова организация: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

- гр. Пловдив 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Не се предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждане на научния 

форум. Като опция ще се предложи онлайн връзка. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-907 от 15.06.2020, с ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева-

Новак. 
 

Решение на ИС: 
Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-907 от 15.06.2020, с ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. 

 

 

4.2.3. ИС обсъди промяна в Процедурата за подкрепа на международни научни 

форуми, провеждани в Република България, във връзка с възможностите за 

дистанционно или смесено провеждане на научните форуми.  

 

Решение на ИС: 
1. Ако конференцията се провежда само дистанционно, максималната сума за 

провеждане на конференцията се намалява до 40 %  спрямо предвидени 

максимални суми, свързани с продължителността на форума, а ако 

конференцията се провежда смесено - присъствено и дистанционно, тогава 

максималната сума се намалява до 60 % от предвидените максимални суми.  

2. Ако настъпи промяна в начина на провеждане на конференцията след 

подписване на договора за финансиране, определената с решение на ИС 

сума за финансиране се намалява в съответствие с посочените в 

процедурата до 40 % или до 60 %. За промяната начина на провеждане на 

конференцията ръководителят на договора изпраща уведомление до ФНИ 

и представя ново приложение 1 с разпределение на финансовите средства. 

В срок до 14 работни дни след подаване на уведомлението, базовата 

организация възстановява разликата от получените средства и намалените 

средства по банкова сметка на Фонда. 

3. Промените в процедурата да бъдат отразени и в договора за финансиране.  
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4.3. Доклад с вх. № 94АА/18 от 20.07.2020 г . от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество – 2020 относно научно 

оценяване и класиране на проектни предложения по „Конкурс за финансиране на 

проекти по двустранно сътрудничество 2019 – България – Китай – изследователски 

проекти“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема предложението на ВНЕК за класиране на проектните предложения в 

„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – 

Китай – изследователски проекти 2019“ и списъка с оценките на проектните 

предложения от българска страна; 

2. Възлага на управителя на ФНИ да информира китайската страна за решението на 

ИС по т. 1. Решение във връзка с финансирането на проектните предложения ще 

бъде взето след получаване на класирането от китайска страна и решение на 

българо-китайска комисия. 

 

 

4.4. Доклад с вх. № 94РР/28 от 23.07.2020 г. от проф. Румяна Вацева, председател 

на ВНЕК по Българска научна периодика – 2020  относно извършена проверка за 

административно съответствие и допустимост на проектните предложения.  
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

По т. 5 от дневния ред – Актуализация на ГОП. 

5.1. Доклад от проф. Вайсилов във връзка със средствата от ПМС и завишаване на 

бюджета с възстановени средства от бенефициенти и по съдебни дела с предложение за 

актуализирана ГОП. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема актуализация на ГОП на Фонд „Научни изследвания“ за 2020 г. 

(Приложение към протокола). 

2. Възлага на Председателя на ИС да я изпрати за утвърждаване от Министъра 

на образованието и науката. 

 

  

По т. 6 от дневния ред – Доклади на управителя. 

6.1. Доклад с вх. №80/505 от 23.07.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“ относно Конкурс за проекти за двустранно 

сътрудничество с Русия. 

Обосновка:Във връзка със значителното удължаване на срока за подаване на 

проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия и поради 

големия брой постъпили проектни предложения да се променят сроковете на 

конкурса. 
 

Решение на ИС: 
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Приема сроковете по конкурса да се променят както следва: 

Административна проверка: до 15.08.2020 г. 

Научна оценка: 30.09.2020 г. 

Двустранна комисия: 20.10.2020 г. 

Решение на ИС за финансиране: 01.11.2020 г. 

 

 

6.2. Доклад с вх. № 80/498 от 21.07.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – управител 

на ФНИ относно извършване на проверка за административно съответствие и 

допустимост на проектни предложения подадени за участие в конкурс по 

програма CONCERT-JAPAN. 

 

Решение на ИС: 

Приема проверката за административно съответствие и допустимост на 

проектни предложения с участие на български научни колективи подадени за 

участие в конкурса по програма CONCERT-JAPAN, да бъде извършена от 

ВНЕК по Двустранно сътрудничество към Фонд „Научни изследвания”.  

 

 

6.3. Доклад с вх. № 80/461 от 09.07.2020 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно участие на Фонд „Научни изследвания“ в заседание 

на Управителния съвет по програма M-ERA. 

 

Решение на ИС: 

Приема при онлайн провеждане на заседанието представител от ФНИ да бъде 

проф. дтн Светослав Николов – Председател на ИС на ФНИ. При физическо 

провеждане на срещата приема да бъде командирован проф. дтн Светослав 

Николов – за периода 15-18.09.2020 г. до гр. Будапеща, Унгария за участие 

като представител на ФНИ. Командировката е с право на пътни разходи, като 

пътуването ще се осъществи със самолет, дневни пари за 4 дни, разходи за 

настаняване, медицинска застраховка и трансфер от и до летище, съгласно 

Наредбата за командировките в страната и чужбина.  

 

6.4. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/493 от 17.07.2020 г. от Любомира 

Христова – секретар на НЕК по двустранно сътрудничество относно  плащане на 

2-ри транш по договори от конкурса за двустранно сътрудничество България-Китай 

изследователски проекти 2018 г., България – Индия 2018 г., България – Австрия 2018 

г. и България – Русия 2018 - 2019 г. 

Приложения: 4 бр. списъци  
 

Решение на ИС: 

Приема да се изплатят сумите за вторите траншове както следва по конкурси: 

Китай изследователски проекти – 125 000 лв.; Индия – 196 000 лв.; Австрия – 

218 750 лв.; Русия – 597 020 лв. 
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По т. 7 от дневния ред – Разни. 

 

7.1. Уведомление с вх. № ФНИ - 1315 от 21.07.2020 г. от доц. д-р Йордан Маринов, 

ръководител на проектно предложение с акроним ANAPOM, ННП „Петър Берон 

и НИЕ“, Институт по физика на твърдото тяло, БАН относно отлагане на датата 

на стартиране на договор КП-06-ДБ/1 от 16.12.2019 г. 

Обосновка: удължаването на извънредната епидемиологична обстановка и 

наложените мерки за пътуване в Индия не позволяват на изследователя д -р Хари 

Кришна Кодуру да пристигне в България и да стартира работа по проекта.  
 

Решение на ИС: 

Възлага да се изиска становище от базовата организация, научния ръководител и 

изследователя дали могат да изпълнят ангажиментите по чл.3 от сключения 

договор  КП-06-ДБ/1 от 16.12.2019 г. 

 

7.2. Писмо с вх. № ФНИ-1311 от 21.07.2020 г. от г-н Владислав Горанов - Министър 

на финансите относно препоръки по общи насоки по национални научни 

програми „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ и „Върхови изследвания и 

хора за развитие на европейската наука“ (Вихрен) и проекти на документи за 

кандидатстване по Национална научна програма „Петър Берон, Наука и иновации 

с Европа – 2020 г.“ 
 

Решение на ИС: 

Приема документите по конкурса с отразените препоръки в писмото. 

 

7.3. Писмо с вх. № ФНИ-1291 от 16.07.2020 г. от г-н Владислав Горанов - Министър 

на финансите относно съгласуване на проекти на документи за кандидатстване 

по процедура „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 

2020 г.“ 
 

Решение на ИС: 

Приема документите по конкурса с отразените препоръки в писмото. 

 

7.4. Писмо с вх. № ФНИ - 1279 от 15.07.2020 г. от г-жа Карина Ангелиева, Заместник-

министър на образованието и науката относно становище по проекти на насоки 

за кандидатстване в Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти– 2020 г.“ и „Конкурс по 

Национална научна програма Петър Берон и НИЕ – 2020 г.“ 
 

Решение на ИС: 

           Приема становището за сведение. 

 

7.5. Писмо с вх. № ФНИ - 1059 от 26.06.2020 г. от  д-р Стоян Мишев, ръководител на 

проектно предложение с вх.№ ФНИ-139 от 31.01.2020 г. относно: провеждане на 

международна конференция AMITANS`20  в Албена 24-29 юни 2020 г. в режим 
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онлайн и признаване на разходите за отпечатване на статии и заснемането на 

рекламен филм 
 

Решение на ИС: 

Не приема направените разходи, тъй като конференцията вече е проведена и по 

проектно предложение с вх.№ ФНИ - 139 няма сключен договор с Фонд „Научни 

изследвания“ поради промяна в начина на провеждане на конференцията след 

приемане на решението на ИС.  

 

7.6. Доклад с вх. ФНИ - 994 от 25.06.2020 г. от адв. Иванка Андреева относно писмо 

с вх.№ ФНИ – 938 от 19.06.2020 г. от Институт по микробиология относно 

възстановяване на средства по договор КП-06-Н31/19 от 13.12.2019 г. поради 

отказ на партньорската организация за участие в договорената задача. 
 

Решение на ИС: 

Изисква да се депозира коригиран финансов план, списък на научен колектив и 

работна програма, след което ги насочва за разглеждане от ПНЕК по Биологически 

науки. 

 

 

 

 

 

Секретар: ( п)     Председател: ( п ) 

 

(д-р Боряна Хаджиева)    (Проф. дтн Светослав Николов) 

 

 

            

      

Членове на ИС: 

 

1. проф. дмн Николай Лазаров:……………………… 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:……………………… 

3. Проф. дфн Иван Узунов:………………………………. 

4. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………. 

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

6. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров:………………………….. 

7. Чл. кор. проф. двмн  Христо Найденски:…………………….. 

8. Проф. д-р Вилма Стоянова:………………………………. 

9. Проф. дмн Виржиния Кирякова:………………………… 
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10. Д-р Милена  Дамянова:………………………………. 

 


